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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVNEM TOŽILSTVU - EPA 985 - HITRI POSTOPEK
Ivan Verzolak,
poslanec DZ
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) pošiljam v obravnavo in sprejem

Hitri postopek utemeljujem z dejstvom, da na podlagi
zakona o državnem tožilstvu že teče postopek imenovanja
državnih tožilcev s strani Vlade Republike Slovenije, prelagani zakon pa pomeni poseg v postopek imenovanja.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vam sporočam, da bom
pri delu v delovnih telesih in na seji Državnega zbora
sodeloval spodaj podpisani.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagam sprejem zakona po hitrem postopku.

Ivan VERZOLAK, !• '■

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Septembra 1994 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
zakon o državnem tožilstvu. Zakon je s 1. januarjem 1995
nadomestil zakon o javnem tožilstvu in s svojim delom so
začela državna tožilstva.
Ustava Republike Slovenije ureja državno tožilstvo zelo
splošno in skopo v posebnem razdelku IV. poglavja »Državna
ureditev« ter tako celotno ureditev prepušča zakonu.
Položaj državnega tožilstva v državni organizaciji je specifičen in v pravni teoriji celo v istih sistemih različno obravnavan. Praviloma pa je državnim tožilcem zagotovljen družbeni
status, ki je podoben statusu sodnikov.

»GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC REPUBLIKE SLQVe{L
PODA PREDLOG IZ PRVEGA ODSTAVKA PREJSNJe,.
ČLENA POTEM, KO PREJME MNENJE PERSONALNE ^
SIJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA (V NADALJNJEM BEScL"
PERSONALNA KOMISIJA)«.
3. člen
22. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
- DRŽAVNI TOŽILEC NASTOPI FUNKCIJO Z DNEM, KO
PREDSEDNIKOM DRŽAVNEGA ZBORA ALI OD NEJGA r pj
BLAŠČENIM PREDSTAVNIKOM DRŽAVNEGA W
IZREČE NASLEDNJO PRISEGO:
afo[}
»PRISEGAM, DA BOM VAROVAL-A PRAVNI RED
BLIKE SLOVENIJE IN SVOJE DELO OPRAVLJAL-A VE*"
PO USTAVI IN ZAKONIH.«

Tako zakon o državnem tožilstvu določa, da je funkcija državnega tožilca trajna, državna tožilstva pa so samostojni državni
organi. Hkrati pa daje zakon Vladi Republike Slovenije pravico, da imenuje državne tožilce, vodje višjega in okrožnega
državnega tožilstva, da razreši državne tožilce.

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC PRISEGA PRED PRE°S^
NDIKOM DRŽAVNEGA ZBORA.«

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Šesti odstavek 23. člena zakona se spremeni tako, da se 9la

S spremembami in dopolnitvami zakona so državni tožilci
vezani na zakonodajni organ, Državni zbor, ki jih imenuje in
razrešuje in ne več na Vlado Republike Slovenije. S tem bodo
državni tožilci resnično samostojni in neodvisni od izvršilne
oblasti.

- O IMENOVANJU NA MESTO VODJE VIŠJEGA ALI OK^p
NEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA ODLOČA DRŽAVNI ^
REPUBLIKE SLOVENIJE NA PREDLOG GENERAL*'p.
DRŽAVNEGA TOŽILCA REPUBLIKE SLOVENIJE, PO !,£
HODNEM MNENJU PERSONALNE KOMISIJE, KOLIKA
ZAKON NE DOLOČA DRUGAČE.«
5. člen
. cfi nl8s''
Tretji odstavek 40. člena zakona se spremeni tako, da »

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Zakon o spremembah in dopolnitvah ne bo imel nikakršnih
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.
BESEDILO ČLENOV

4. člen

»O RAZREŠITVI DRŽAVNEGA TOŽILCA IZ
ODSTAVKA TEGA ČLENA ODLOČI DRŽAVNI ZBOR NA r 0
LOG GENERALNEGA DRŽAVNEGA TOŽILCA REPU"
SLOVENIJE«

1. člen

6. člen

Prvi odstavek 17. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. I. RS,
št. 63/94) (v nadaljevanju: zakon) se spremeni tako, da se
glasi:
»DRŽAVNE TOŽILCE IMENUJE DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE NA PREDLOG GENERALNEGA DRŽAVNEGA
TOŽILCA REPUBLIKE SLOVENIJE.«
/
2. člen
18. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
2

fČetrti

'glasi:

odstavek 56. člena zakona se spremeni tako,

das'

Kl ^
»VODJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA IMA NAMESTNIKA.^
NA PREDLOG VODJE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA JMfJ g,
GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC REPUBLIKE SLOVEN'
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
venrt r e 'e ^Pisano, da so državna tožilstva samostojna,
vJr i ta samostojnost deklarativnega značaja, saj je
nU v$e reve
bam°
P
C pristojnosti
S spremem' "! dopolnitvami
zakona izvršilne
Državni oblasti.
zbor imenuje
tudi
ofa/aStf SVlada
^'mernabi okrepili njihov status v odnosu do izvršilne
kate r h
i bi imenovala le svoje državne uslužbence,
Mandat je omejen, funkcionarje s trajnim mandatom

naj imenuje Državni zbor. Spremembe so tudi pri imenovanju
na mesto vodje višjega ali okrožnega državnega tožilstva.
Njihova funkcija ni le upravnega značaja, ampak je tudi vsebinska, zato
morajo biti tudi oni imenovani s strani Državnega
1
zbora.
Iz istih razlogov pa so potrebne spremembe tudi pri razrešitvi
državnih tožilcev.

Cedilo členov, ki se spreminjajo

Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni
tožilci prisego pred ministrom za pravosodje.«

Prvl od

šesti odstavek 23. člena:

l<wne toi|lce imenuje Vlada Republike Slovenije na pred°9 ministra 2a pravosodje.«
1!

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka in četrtega
odstavka 20. člena zakona odloči o imenovanju oziroma
napredovanju na mesto vodje višjega ali okrožnega državnega tožilstva Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje in po poprejšnjem mnenju personalne komisije
in generalnega tožilca Republike Slovenije, kolikor ta zakon
ne določa drugače.«

Pre'išrfter3Zaena
Prav°sodje poda predlog iz prvega odstavka
% d?
"
potem, ko prejme mnenje personalne komikomisi a.vne9a tožilstva (v nadaljnjem besedilu: personalna

Tretji odstavek 40. člena:

*tavek 17. člena

- 'len:

*eien:
1

kom ^alil0^''ec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsedni■ 1rJaVn® ae'zbgeneralni državni tožilec pa pred predsednikom
* 'Prisan
°ra izreče naslednjo prisego:
c a orn
'"•vol«
h*'
'
^ varoval-a
pravni
red Republike
Slovenije
' delo opravljal-a
vestno,
po ustavi
in zakonih.«

»O razrešitvi državnega tožilca v primerih iz prvega odstavka
tega člena odloči vlada na predlog ministra za pravosodje,
o razrešitvi generalnega državnega tožilca pa državni zbor na
predlog vlade.«
Četrti odstavek 56. člena:
»Voda državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na predlog
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije imenuje
minister za pravosodje.«

jd
A
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Predlog zakona o UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA
POLOŽAJA TAM MARIBOR D.D. IN NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB TER
AVTOMONTAŽE-BUS D.O.O., LJUBLJANA - EPA 988 - HITRI
POSTOPEK
Skupina poslancev
PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM MARIBOR D. D. IN NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB TER AVTOMONTAŽE-BUS D. O.
O., LJUBLJANA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da
sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, saj bodo
v nasprotnem primeru takoj nastopile tako hude motnje
pri nadaljnjem poslovanju TAM Maribor, d. d. in njegovih
odvisnih družb, ki pomenijo takojšnjo ustavitev proizvodnje in stečaj vseh družb v poslovnem sistemu TAM-a
Maribor, kakor tudi AM-BUS d. o. o. v Ljubljani. Poleg
izgube dela za 4.200 delavcev TAM-a Maribor in 550 delavcev AM-BUS d. o. o. Ljubljana bi to povzročilo izgubo dela

tudi vsaj še za nadaljnjih 2500 - 3000 delavcev tistih
podjetij, ki so pretežno ali v celoti povezana s proizvodnjo
TAM Maribor.
S stečajem bi bili v celoti izničeni tudi začetni rezulta"
izvajanja sanacijskega programa TAM Maribor d. d in
odvisnih družb, čeprav je ugotovljena in z naročili potrjena
realna možnost doseganja realizacije prihodkov v letu
1995 v višini 360 mio DEM, od tega večina v izvozu J"
poslovanju brez tekoče izgube. Polega tega bi stečaj TAM
Maribor d. d. ter odvisnih družb neizbežno pomeni
dodatno obremenitev bank v sanaciji in takojšnje Pove ?'
nje izdatkov republiškega proračuna za vse delavce, ki o
ostali brez dela.
Jože JAGODNIK, r'
Jože PROTNER. •• '
Rudi MOGE, I 'r
Ivo SISINGER, !• -

Predlog zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja Tam Maribor d.d. in
njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže-Bus d.o.o., Ljubljana
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1. Finančni in premoženjski položaj TAM Maribor d. d. in
odvisnih družb
Na podlagi sanacijskega programa TAM Maribor d. d. in
odvisnih družb (»Prestrukturiranje in finančna reorganizacija
TAM-a«), so ključne ugotovitve o sedanjem finančnem in
premoženjskem položaju TAM Maribor d. d. in odvisnih družb
naslednje:
1. Neporavnane in nepokrite obveznosti TAM Maribor, d. d.
in odvisnih družb znašajo na dan 31. 12. 1994
1.1. Dospele in nedospele obveznosti TAM d. d. in njegovih odvisnih družb in obveznosti do NKBM
d. d. in NLB d. d. iz sklenjenih
kreditnih in garancijskih pogodb

3,065.000.000,00 SIT

1.7. Obveznosti do delavcev iz neizplačanih plač do KP (bruto) TAM
1.8. Neizplačane administrativne
prepovedi

158.000 ooo.o"

Sf b|

296.126 .175,0°

Sl1

1.9. Dohodnina

kiie "
2. Odprte finančne obveznosti družb AM BUS d. o.
cjje s
skoraj v celoti proizvodno in poslovno odvisna od rea 0^viS' J to
skupne proizvodnje s TAM Maribor d. d. in njegovimi jI,
- »-"e
nimi družbami v proizvodnji avtobusov, pa so znašale
dr
12. 1995.:
2.1. Dospele in nedospele obveznosti AM-BUS do NLB Ljubljana
iz sklenjenih kreditnih in garancijskih pogodb
2.2. Dospele in nedospele obveznosti AM-BUS do ostalih bank

1.2. Dospele in nedospele obveznosti TAM. d. d. in njegovih odvisnih družb do ostalih bank

2,400.000.000,00 SIT

1.3. Obveznosti, ki jih je NKBM d.
d. prenesla na ASBH

1,360.000.000,00 SIT

1.4. Obveznosti za davke in prispevke za plače za TAM in odvisne
družbe:
- zzzs
- ZPIS
- prispevek za zaposlovanje
- rep. davek za inovacije
Skupaj prispevki

288.620.650,00 SIT
698.520.780,00 SIT
31.309.325,00 SIT
12.019.214,00 SIT
1,030.469.969,00 SIT

1.5. Obveznosti do dobaviteljev
TAM

3,551.695.000,00 SIT

2.6. Neizplačane administrativne
prepovedi

1.6. Obveznosti iz naslova predujmov

2,693.856.000,00 SIT

2. 7. Dohodnina

4

6,047.000.000,00Si Ji

2.3. Obveznosti do dobaviteljev
2.4. Obveznosti za davke in prespevke za plače:
- ZZZS
- ZPIS
- Prispevek za zaposlovanje
Skupaj prispevki:
2.5. Obveznosti do delavcev iz neizplačanih plač do kolektivne pogodbe (bruto)

poročevalec, št. 5
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Sl in
.000,0°
20.000
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T

165.811 .000,0°
1,215.000 .000,0°

62.100.000,0°
25.792.000,0° 5|lU.
1 718.000,00 |,a
e|t V |
89 610.000,°° Se
fir
5«|f

438.000 000,0°

««
Is
glf iai
7.209.000,0° , s

18.504.000,°° S i

'9Uba 11 Poslovanja 1993 in 1994.
Pokrita izguba iz poslovanja v 1.1993 in 1994 (ocena) znaša
TAM Maribor d. d. in odvisne družbe
7,613.761.000,00 SIT
5,600.000.000,00 SIT
•dno»t premoženja TAM Maribor d. d. in odvianih družb

2.3. doseženi so dogovori o odlaganju poravnave obveznosti
do večine strateških — domačih dobaviteljev za 24 mesecev,
s 3-6 mesečnim odlogom začetka poravnavanja starih obveznosti, ob zahtevah za normalno plačevanje tekočih dobav

8°tovliennewn0tenjem
Premoienja TAM Maribor d. d. je bilo
a zn
lUpremifini,
aša
vrednost
premoženja TAM Maribor
H01<olj 80 IT?6,
®tr°inakaroprema, zaloge na dan 31.12.1994.) le
0
Mar-ihT' -,
'
Pomeni, da znašajo samo obveznosti
»»dno Drftm ?' e 'nTAM
odvisnih
družb 2,5-krat več, kot je še
a
"težnost hit vnovij,ve
'
",e
' Pari čemer je problematična tudi
%ktov tr* 8 rnoinos,i za
9 premoženja glede na velikost
y
MarlboVu itd
Prodajo takšnih nepremičnin

2.4. sklenjen je bil socialni pakt s sindikati v okviru sistema
TAM, po katerem so se delavci odrekli izplačilu pretežnega
dela neizplačanih plač za preteklo obdobje, razen za september in oktober 1994, katere bodo dobili izplačane v 9 mesečnih obrokih ob pogoju, da se izplačuje tekoče plače.

- i, '

^

in

Prejšnjih let:

y

s'^Ke? TAM M'rib0r d"d- za finanairanje plač presežlisterna Tam 'e b''° v 1- 'a2' 1.582 delavcev iz poslovnega
"°9ovorien kot preseini delavci, pri čemer je bilo okvirno
Uje a t L"0, ,da bodo znašale obveznosti Republike Slovesih okni- l?siran)e Plač teh delavcev v zakonsko določenih
Jdvisne d« Vk amio SIT (15' mio DEM)' TAM Maribor d- d-in
®00 mj0 oit, P so dolžne same zagotoviti po zakonu okoli
San,
Z
DEM Ta
° 2 odn da
' mio
)- sredstva lahko zagotovi TAM
s ovno
"lajajo
ra?
'°
P°
'
nepotrebnih nepremičnin, za kar
!
6 mo
na podlagi že doseženih dogovorov
BrSci n??erT1er *nosti
a
°daie 1JJ5
P plačili.
bo nujno zagotoviti odkup terjatev od
°doženimi
G

°T0VlTVE in ocene
■Glede na
na
takšne podatke UO TAM Maribor d.d. ugotavljata:
obveznosti

Maribor d.d. in odvisnih
nost Jiu
a d.o.o. nekajkrat presegajo realno tržno
f ." 1« je !?'hove
9
premoženja
pribor d rimo90če in nerealno pričakovati, da lahko TAM
I Novani " ?ie9°ve odvisne družbe in AM-BUS d.o.o.
Peljejo:J®"? 'nZprihodki
v naslednjem obdobju (5-10 let)
% obve^ost° ' Zadn'ih nekajlet in ,ako ugotovljene nepo!'

vedno pomanjkanje obratnih sredstev, saj so bila v celoti
sicer odobrena sredstva z garancijo Republike Slovenije
v višini 480 mio SIT, ki pa so zdaleč premajhna glede na obseg
proizvodnje

Vrec)

a većina
^os t hr?
nepremičninskega premoženja (4/5
ar
? Potekam^ v ^kori9t
'borban
d. d. in odvisnih družb obremenjena
J"Jteni, da h
k - upnic, kar v primeru stečaja
^ VB«* 9' uPn'ki nimajo realnih možnosti za poplačilo
d!dav ie jat9 teria,ev
J2*
6,2PI7° ^1°
izvesti prenos oz. odpis obveznosti do
in bank ter
h6"21 Primož' os<ane
ASBH na državo, saj v nasproti/® 'astnea
i° TAM Maribor d.d. in odvisne družbe
j>ie, D|?a Premoženja, kar onemogoča nadaljevanje proe z
»r 'uiirii tezovan
rnožnimi strateškimi partnerji doma
na er i
®dstva.
i nanje kreditov za nujno potrebna obratna

- moratoriju za odplačevanje vseh obveznosti TAM Maribor
d. d. in odvisnih družb od 1.11.1994 do 31. 3.1995 (učinek na
likvidnost okoli 60 mio DEM), kar je omogočilo prenehanje
blokade žiro računov
- načelih za financiranje novih poslov, ki pa še ni v zadostni
meri konkretiziran glede obsega sodelovanja posameznih
bank
- sodelovanju bank pri odkupu posameznih delov premoženja TAM (nepremičnin)
2. 6. izdelani so bili proizvodnni in poslovni načrti za TAM
Maribor d.d. in odvisne družbe za I. 1995, ki kažejo naslednje
bistvene značilnosti:
- obstaja realno, z naročili in plačilnimi instrumenti zavarovano povpraševanje po TAM-ovih proizvodih za I - tromesečje 1995 v višini 100 mio DEM, za celo leto 1995 pa je
planirana realizacija v višini 360 mio DEM; dohodkovno je
najbolj učinkovita proizvodnja rezervnih delov in komponent,
medtem ko je v proizvodnji gospodarskih vozil in avtobusov
možno v povprečju vseh naročil doseči poslovanje brez
izgube (rezultati bi bili lahko pozitivnejši, če ne bi šlo za
precej starih, že avansiranih naročil, ki jih je nujno izvršiti, saj
bo sicer škoda še večja).
- realne so možnosti za doseganje novih naročil in prenos
tehnologije v proizvodnji avtobusov v posamezne države
v razvoju in države Vzhodne Evrope, kakor tudi pridobitev
naročil za proizvodnjo komponent in delov za nekatere
pomembne svetovne proizvajalce osebnih in gospodarskih
vozil.
2.7. zaenkrat je še ohranjeno jedro večine strokovnih delavcev v ključnih enotah TAM-a, pri čemer je odločilnega
pomena, ali bodo zagotovljeni takoj pogoji za polni zagon
proizvodnje, saj bo sicer prišlo do neizbežnega osipa vrste
nosilcev redkih znanj, kar na kratek in srednji rok izpodkopava glavni temelj za nadaljevanje proizvodnje in obstoj TAMa.
2.8. Ključne ugotovitve UO TAM d.d. in Vlade Republike
Sloveni|e v zvezi z možnostmi sanacije TAM-a so naslednje:

0|(V|r|.
^ad " ,n0inos,' *anac,ie goapodarakega položaja
u za ete
In'l ^arihnrb!?0b
sanacije gospodarskega položaja
d' n e '
' i 90vih odvisnih družb in AM-BUS, d.o.o.
v ?Hi dose)
n|u:
*eni naslednji rezultati in spremembe v pošloJ1 sprejet ■
vn ®0a ie
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2.8.1. TAM Maribor d.d. in odvisne družbe, kakor tudi AM-BUS
d.o.o., ne morejo pokriti starih obveznosti do vseh vrst upnikov brez neposrednega angažiranja Republike Slovenije,
kakor tudi vsklajenega delovanja države, bank, strateških
dobaviteljev ter delavcev; vsak poskus delne sanacije je brez
celovitih, dobro usklajenih ukrepov vnaprej obsojen na neuspeh
2.8.2. Obstaja realno tržno povpraševanje za proizvode TAMa, ki omogoča nadaljevanje dela okoli 2.200 delavcev v TAMu, okoli 500 delavcev v AM-BUS d.o.o. in 1.500-2.000 delavcev v drugih podjetjih;
2.8.3. V teku prve polovice 1995. je nujno dokončno razčistiti
skupaj z domačimi strokovnjaki in potencialnimi domačimi in
tujimi strateškimi partnerji dolgoročno proizvodno in
poslovno perspektivo in usmeritev TAM-a, še posebej glede
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finalne proizvodnje gospodarskih vozil in avtobusov, z možnostjo povezave s pomembnejšimi tujimi proizvajalci in spremembami programov
2.8.4. Bistvenega pomena za pripravo dolgoročnih strateških
proizvodnih in poslovnih načrtov ter njihovo realizacijo je
takojšnja kadrovska okrepitev TAM-a s strokovnjaki za strateško vodenje
2. 8.5.Poslovni sistem TAM je potrebno reorganizirati tako, da
bo doseženo učinkovito izvajanje ključnih poslovnih funkcij
(trženje, razvoj, finance) in povezati njegovo organizacijo
z logočno neposredno vključitvijo AM-BUS d.o.o. v poslovni
sistem.
3. Ocena posledic stečaja TAM Maribor, odvisnih družb in
AM-BUS d.o.o.
V primeru, da ne bodo zagotovljeni takojšnji temeljni pogoji
za sanacijo finančnega položaja TAM Maribor d.d., odvisnih
družb in AM-BUS d.o.o. z neposredno intervencijo Republike
Slovenije ter z usklajenim sodelovanjem bank, dobaviteljev in
sindikatov, sledi neizbežen takojšen stečaj teh družb in
takojšnja ustavitev proizvodnje. Groba ocena posledic stečaja
kaže naslednje:
- Brez dela ostane med 6.000-7.000 delavcev, istočasno
pa se za toliko delavcev povečajo izdatki proračuna Republike Slovenije za zagotavljanje socialne varnosti brezposelnih delavcev (letna ocena potrebnih sredstev je med 25-30
mio DEM).
- Država, ZPIS in ZZZ RS morajo v celoti odpisati svoje
terjatve za neplačane prispevke in davke brez možnosti vsaj
delnega proplačila, ker ni realnih premoženjskih virov,
- Banki v sanaciji (NLB d.d., in HKMB d.d.) bosta predlagali
dodatni prenos določenih obveznosti na ASBH (možen učinek 37 mio DEM).
- Del terjatev bank bo poplačan z vnovčitvijo na podlagi
hipotek.
- Aktivirane bodo vse mednarodne finančne in storitvene
garancije, ki so jih dale banke iz Slovenije TAM-u za najete
kredite TAM Deutschland (učinek 15 mio DEM), za vračilo
plačanih avansov kupcev, storitvene garancije itd. (skupni
učinek bo presegel 40 mio DEM).

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Glede na ugotovitve:
- o finančnem in premoženjskem položaju TAM Maribor
d.d., odvisnih družb ter AM-BUS d.o.o.
- ocene narodnogospodarskih posledic stečaja vseh družb
v poslovnem sistemu TAM-a
- o možnostih za nadaljevanje proizvodnje TAM v skladu
s tržnimi možnostmi ter s tem za zagotovitev dela 4000-5000
delavcev v TAM-u, AM-BUS-u in v drugih podjetjih v reprodukcijski verigi
S predloženim zakonom se sprejmejo naslednji ukrepi države
Republike Slovenije za sanacijo gospodarskega položaja in
zagotovitev finančnih pogojev za obstoj in razvoj poslovanja
poslovnega sistema TAM Maribor:
1. Prevzem obveznosti za plačilo doslej najetih kreditov oziroma garancijskih obveznosti na podlagi pogodbe, ki so jo
sklenile TAM Maribor d.d. in odvisne družbe z bankami v Sloveniji, pri tem naj bi se obveznosti TAM Maribor d.d. in
odvisnih družb do NLB d.d. in NKBM d.d. v višini največ do
3.065 mio SIT prenesle na Agencijo za sanacijo bank in
hranilnic brez regresne pravice do TAM-a, medtem ko bi se

Maribor d.d. in

3. Država Republika Slovenija odpiše vse neporavnaneo
nosti TAM Maribor d.d., odvisnih družb in AM-BUS °
plačila prispevkov in davkov, dospelih do 31. 12.1994 (u
1.434.710.144,00 SIT).
4. Republika Slovenija prevzame dodatna PoroSt^v0c
bančne kredite za obratna sredstva za zagon nove p'° ^
nje, največ do zneska 4.000 mio SIT, pri čemer naj 'j
odplačilna doba teh kreditov 5 let, s 3-letnim odloženimi ^
kom odplačil glavnice, obrestna mera R+9%' °a-■
v sistemu TAM-a pa morajo prevzeti solidarna \^s
vračilo teh kreditov.
.0!
Republika Slovenija bi preoblikovala svoje terjatve o°
.
Maribor d.d., odvisnih družb in AM-BUS d.o.o. iz n j, 1
prevzetih obveznosti po kreditnih in garancijskih P°9°|t
sl
v trajni lastniški delež, kar ji omogoča postopno vračilo
nih sredstev z udeležbo v dobičku in s prodajo lastm!,j i*
deležev zainteresiranim domačim in tujim
v obdobju, ko bodo družbe TAM-a normalno, z dob"
poslovale.
i<jpf
Z zakonom naj bi ustvarili tudi pravno podlago za
takojšnjo udeležbo predstavnikov Republike s;.>
v upravljanju TAM Maribor d.d. in AM-BUS d.o.o
P
sedanjih organov upravljanja, kakor tudi pri lastninske
oblikovanju poslovnega sistema TAM.
III. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona bodo nastale naslednje
posledice:

finan«

1. Za proračun Republike Slovenije:
in p;
4-iiigiiijociiijvš priliva
yj\ niva zaradi
^.aiaui odpisa
uu^ioa ineplačanih davko^^i
.i. Q(jv
- zmanjšanje
spevkov od plač delavcev TAM Maribor d.d., njego^
.grt
nih družb in AM-BUS d.o.o. po stanju na dan 31. 12 njje1'
- obveznosti za vsakoletni proračun Republike Slo*' g^v'
odplačevanje dospelih kuponov obveznic Republik®
nije, ki jih bo izdala Republika Slovenija bankam za P
dolgove TAM Maribor d.d. in odvisnih družb na po°lay
njenih kreditnih in garancijskih pogodb do 31- fčIS«1"
v skupni višini glavnice največ 2.400 mio SIT z o
določenimi v izdanih
aoiocemmi
izaanm ooveznican;
obveznicah;
nb1& \
Tnocot r»ro\/7fitih
- Republika Slovenija bo celotni znesek
prevzetih Oo ^[1
sti preoblikovala v lastninski delež v TAM Maribor
'
nostjo udeležbe v dobičku in kasnejše prodaje
kapitalskem trgu.
2. Za Agencijo za sanacijo bank in hranilnic:
^
- Odpis na Agencijo prenesenih potencialnih
NKBM Maribor d. d. v zvezi z izdanimi garancija"^
Maribor d. d. in njegovim odvisnim družbam, ki lahko ' j/
največ SIT protivrednost 17,5 mio DEM pri čemer se ' jii'
DEM nanaša na garancijo za vračilo lastninskega
,
družbe, ki nastopi le v primeru stečaja družbe TAM raM .c„ #
o. o.; ASBH izgubi s sprejetjem tega zakona P , <)■
uveljavljanja regresnih zahtevkov do TAM Maribor
odvisnih družb, če bi sama morala izpolniti obvez"
tujega imetnika garancije
- prevzem dospelih in nedospelih obveznosti TAM ^®r!|/
d. in odvisnih družb in AM-BUS d. o. o. do NKBM Ma
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II. PREVZEM OBVEZNOSTI IZ KREDITNIH IN
GARANCIJSKIH POGODB
3. člen
Dospele in nedospele obveznosti TAM MARIBOR d.d., njegovih odvisnih družb in obveznosti AM-BUS d.o.o. do NKB
Maribor d.d. in NLB d.d. Ljubljana iz sklenjenih kreditnih in
garancijskih pogodb, se po stanju na dan 31. 12. 1994 v višini
3.065 mio SIT š pripadki do dneva uveljavitve tega zakona,
prenesejo na Agencijo za sanacijo bank in hranilnic.
Seznam prenešenih obveznosti v skladu s prejšnjim odstavkom potrdi, po poprejšnji reviziji neodvisne revizijske organizacije, na predlog ministrstev, pristojnih za gospodarske
dejavnosti in finance, Vlada Republike Slovenije najkasneje
v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
Agencija za sanacijo bank in hranilnic sklene v roku 30 dni po
potrditvi seznama v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena,
pogodbe o prevzemu obveznosti iz NLB, d.d. Ljubljana in
NKBM d.d. Maribor.
Agencija za sanacijo bank in hranilnic poplača bankama
obveznosti iz pogodb o prevzemu z obveznicami Republike
Slovenije v skladu z Zakonom o sanaciji bank in hranilnic (Ur.
I. št. 1/91, 46/92).
4. člen
Agencija za sanacijo bank in hranilnic odpiše v breme svoje
bilance prihodkov in odhodkov obveznosti, prevzete v skladu
s 3. členom tega zakona brez regresnih pravic do TAM MARIBOR d.d., njegovih odvisnih družb ter AM-BUS d.o.o.
5. člen

B

ESed "-0 ČLENOV

"Vodne

Agencija za sanacijo bank in hranilnic odpiše v breme svoje
bilance prihodkov in odhodkov tudi obveznosti TAM MARIBOR d.d. in njegovih odvisnih družb, ki so bile prenešene
s pogodbo, sklenjeno z NKBM d.d. Maribor, brez regresnih
pravic do TAM MARIBOR d.d. in odvisnih družb.
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2. člen
%>i
aci
Po
i>aTAMf
'° 9°sP°darske9a položaja Poslovnega
Str dlagi ^ MARIBOR, določeni s tem zakonom, se izvajajo
str^'uriran Pren'etih in potrjenih sanacijskih programov »Pre^Uri '* ,' finančna reorganizacija TAM-a« ter »Pre1® m finančna reorganizacija AM-BUS d. o. o.«.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati hipoteke in
vse druge oblike zavarovanja, ki jih imata NLB d.d. Ljubljana
in NKBM d.d. Maribor na podlagi kreditnih in garancijskih
pogodb, sklenjenih s TAM MARIBOR d.d., njegovimi odvisnimi družbami in AM-BUS d.o.o., ki se na podlagi tega zakona
prenesejo na Agencijo za sanacijo bank in hranilnic.
7. člen
Republika Slovenija prevzame s tem zakonom dolgove TAM
MARIBOR d.d. in odvisnih družb iz kreditnih in garancijskih
pogodb, sklenjenih z bankami s sedežem v Republiki Sloveniji, do višine 2.400 mio SIT.
Seznam sklenjenih pogodb in višino obveznosti TAM MARIBOR d.d. in odvisnih družb potrdi, na podlagi poprejšnje
revizije neodvisne revizijske organizacije, Vlada Republike
Slovenije na predlog ministrstev, pristojnih za gospodarske
dejavnosti in finance.
Pogodbe o prevzemu obveznosti podpiše z bankami minister,
pristojen za finance, v roku 15 dni po potrditvi seznama iz
drugega odstavka tega člena.
8. člen
Republika Slovenija poplača bankam prevzete obveznosti iz
7. člena tega zakona z obveznicami Republike Slovenije na
podlagi pogodb o prevzemu obveznosti.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati hipoteke in
vse druge oblike zavarovanja terjatev, ki jih imajo banke na
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podlagi kreditnih in garancijskih pogodb, sklenjenih s TAM
MARIBOR d.d. in njegovimi odvisnimi družbami in iz katerih
se obveznosti, na podlagi 7. člena tega zakona, prenesejo na
Republiko Slovenijo.
10. člen
Republika Slovenija preoblikuje svoje terjatve, pridobljene na
podlagi prenosa obveznosti TAM MARIBOR d.d. in odvisnih
družb do bank, v skladu s 7. in 8. členom tega zakona, v svoj
lastninski delež v TAM MARIBOR d.d.
Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in TAM MARIBOR d.d. ter drugimi njegovimi delničarji se uredijo
s posebno pogodbo o lastninskem preoblikovanju TAM MARIBOR d.d., ki jo sklenejo v roku 90 dni po uveljavitvi tega
zakona.
III. ODPIS PRISPEVKOV IN DAVKOV

- da znaša odplačilna doba do 5 let z vključenim triletna
moratorijem za odplačilo glavnice, obresti se plačujejo sproi,
- da znaša obrestna mera največ R+9%;
,,
- da odvisne družbe TAM MARIBOR d. d. prevzamejo solidarno jamstvo za odplačilo kreditov krovne družbe.
13. člen
Pogodbe o poroštvu, na podlagi določil 12. člena
zakona, podpiše v imenu Republike Slovenije Minister
gospodarske dejavnosti, po poprejšnjem soglasju Ministra
finance.
14. člen
Poroštva iz 12. člena tega zakona se zagotovijo v višini 3.20®
mio SIT za kredite TAM MARIBOR d. d. in v višini 800 mio51
za kredite AM-BUS d. o. o.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM SANACIJSKEGA
PROGRAMA

11. člen
Dospele obveznosti TAM MARIBOR d.d., njegovih odvisnih
družb in AM-BUS d.o.o. na dan 31. 12. 1994 iz neporavnanih
davkov in prispevkov do proračuna Republike Slovenije,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se odpišejo.
Pregled neplačanih davkov in prispevkov, ki se odpišejo
v skladu s prvim odstavkom tega člena, potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstev, pristojnih za gospodarske dejavnosti in finance, v roku 30 dni po uveljavitvi tega
zakona na podlagi obračunov plač delavcev TAM MARIBOR
d. d., njegovih odvisnih družb in AM-BUS d. o. o., potrjenih
s strani pristojnih podružnic Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje.
IV. GARANCIJE ZA KREDITE ZA OBRATNA SREDSTVA
12. člen
Republika Slovenija sklene na podlagi tega zakona pogodbe
o poroštvu z bankami, ki bodo odobrile kredite za obratna
sredstva za proizvodnjo TAM MARIBOR d. d. in AM-BUS d. o.
o. v višini do 4.000 mio SIT pod naslednjimi pogoji:

15. člen
Vlada Republike Slovenije nadzira izvajanje sanacijski11 P'jJ
gramov TAM MARIBOR d. d. in AM-BUS d. o. o. in naF'
dvakrat letno o tem poroča Državnemu zboru Republik®
venije.
16. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike ReP^A
Slovenije v organe družb TAM MARIBOR d. d. in AM-»"jLjj,
o. o. na podlagi Aktov o lastninskem preoblikovanju P°0'
Do izvolitve organov upravljanja, na podlagi aktov iz PjjjjJ
njega odstavka, imenujeta člane začasnih upravnih p^fLje
obeh družb, skupščini družb, po poprejšnjem soglasju* a
Republike Slovenije in sicer najkasneje v roku 15 ^
uveljavitvi tega zakona.
VI. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ta zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Urad"6
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Na podlagi vsestransko proučenih možnosti uresničitve sanacijskega programa TAM MARIBOR, d. d. in odvisnih družb, ter
AM BUS, d. o. o., je Uprava TAM MARIBOR, d. d. na svoji seji
12. in 18. januarja 1995 prišla do zaključka, da je uspešno
uresničitev sanacije mogoče zagotoviti le z učinkovito intervencijo države.
O svoji ugotovitvi je seznanila Upravni odbor TAM MARIBOR,
d. d. na njegovi 2/95 seji, dne 20. januarja 1995. Upravni odbor
je navedbe in utemeljitve Uprave v celoti sprejel in ugotovil,
da bo brez takojšnjih učinkovitih ukrepov države prišlo pri
razreševanju obstoječih obveznosti in zagotovitve obratnih
sredstev do tako hudih motenj pri nadaljnjem poslovanju TAM
MARIBOR, d. d. in njegovih odvisnih družb, ter AM BUS, d. o.
o., ki bi povzročile takojšnjo ustavitev proizvodnje in stečaj
vseh družb v poslovnem sistemu TAM MARIBOR, kakor tudi
AM BUS, d. o. o., v Ljubljani. To pa bi pomenilo takojšnjo
izgubo dela za 4200 delavcev TAM-a Maribor in 550 delavcev
AM BUS, d. o. o. Ljubljana, razen njih pa še posledično izgubo
dela za vsaj še nadaljnjih 2500 - 3000 delavcev tistih podjetij,
ki so pretežno ali v celoti povezana s proizvodnjo TAM Maribor.
8

S stečajem bi bili v celoti izničeni tudi začetni rezultati & ^
nja sanacijskega programa TAM MARIBOR, d. d. in °° ,\t
družb, ter AM BUS, d. o. o. Ljubljana, čeprav je ugotovi j.
z naročili potrjena realna možnost doseganja realizaC'18 i-tf
hodkov v letu 1995 v višinji 360 mio DEM od tega «
v izvozu in poslovanje brez tekoče izgube. Prav tako bij' e
TAM MARIBOR, d. d. ter odvisnih družb in AM BUS, d- ,n
neizbežno pomenil dodatno obremenitev bank v sanaM^
takojšnje povečanje izdatkov Republiškega proračuna &
delavce, ki bi ostali brez dela.
Glede na navedeno menimo, da je edini res učinkovit i"in .r
ekonomsko opravičljiv ukrep, ki zagotavlja uresničitevSs' j
cijskim programom predvidenih ciljev, takojšen P jp
posebnega Zakona o sanaciji gospodarskega položaja c
MARIBOR, d. d. in odvisnih družb, ter AM BUS, dkaterega predlog Vam priloženo pošiljamo, skupaj z
žitvijo, v prepričanju, da boste po njegovi proučitvi tudi
spoznali utemeljenost in upravičenost naše pobude.
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Predlog zakona o ODPISU TERJATEV IZ NASLOVA ZAMUDNIH OBRESTI
EPA 350 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
'995 določila besedilo:

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o odpisu
terjatev iz naslova zamudnih obresti - tretja obravnava.

~ PREDLOGA ZAKONA O ODPISU TERJATEV IZ
NASLOVA ZAMUDNIH OBRESTI,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 27. seje Državnega zbora Republike Slovele z dne 20. 12. 1994 in 195. člena poslovnika Državnega
°ra Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

p

redlg9 zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti

1. člen
iiičlnini osebam, ki so v času od 7. decembra 1991 do 31.
*0^1992 opravljale dejavnost in bile vpisane v ustrezni
Slove 6alivdru9° predpisano evidenco na območju Republike
"ih on''s ' nadaljnjem besedilu: zasebniki) in zaradi neugodprjs®° P°darskih razmer niso v rokih poravnavale davkov in
iasnn iV' se odPišejo zamudne obresti iz naslova nepravoSlovnniPečanih
davkov in prispevkov do proračuna Republike
nje d Je' do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovalni« oe blike
Slovenije i" do Zavoda za zdravstveno zavaronh.L.^ Pzaublike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zamudne
i ohri u. 861)6 in za pri njih zaposlene delavce, obračunane
u od
Pog0j°|J
7. decembra 1991 do 31. decembra 1992 pod
'ln na način, določen s tem zakonom.
Ne de
oh,?i® namdoločbe prvega odstavka, se odpišejo zamudne
1n
VSflm zasebnikom
1nnnk«:i.«_ obračunane
^U>»Xi>nnnA za
tn Aoc
mnrotr\rilQ nH
od
18. d ^1Q?®
čas moratorija
do 30, 9 1992, ki ga e ob av 0
finance
'
i '' Ministrstvo za
2. člen

5. člen

p

Voja. n se nanaša na zamudne obresti pri naslednjih nepra- oa Plačanih davkih in prispevkih:
- o- K od dohodkov iz dejavnosti,
- Bri® eve
°d osebnih prejemkov za zaposlene delavce,
Zaoncien6
k za zaposlovanje za zasebnika in za pri njem
- BJ
delavce,
23
*aseb 'Levek
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
a
- prj,"P6V0
'n za pri njem zaposlene delavce,
nj6m
k za zdravstveno zavarovanje za zasebnka in za pri
0s 6ne
(V nartfP
'
delavce
a
'injem besedilu: obveznosti).
3. člen
*arn
U
obre
9otou"'1°6 na
sti 31.
za decembra
obveznosti1992.
iz 2. člena tega zakona se
dan

Zasebniku se zmanjša obveznost plačila zamudnih obresti za
razliko med zneskom obračunanih zamudnih obresti po
zakonu o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št.
14/92, 13/93), ki niso bile plačane do dneva uveljavitve tega
zakona in zneskom odpisanih zamudnih obresti po tem zakonu.
Za razliko med zneskom obračunanih zamudnih obresti po
zakonu o obrestni meri zamudnih obresti, ki so bile plačane
do dneva uveljavitve tega zakona in zneskom odpisanih
zamudnih obresti po tem zakonu, se zmanjšajo druge obračunane zamudne obresti, ki jih zasebnik ni plačal do dneva
uveljavitve tega zakona.
Če zasebnik ne izkazuje drugih obračunanih in neplačanih
zamudnih obresti, se razlika med zneskom obračunanih in
plačanih zamudnih obresti po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti in zneskom odpisanih zamudnih obresti po tem
zakonu, poračuna z drugimi dospelimi obveznostmi zasebnika.
Če zasebnik ne izkazuje neporavnanih dospelih obveznosti iz
prejšnjega odstavka, se lahko razlika med zneskom obračunanih in plačanih zamudnih obresti po zakonu o obrestni meri
zamudnih obresti in zneskom odpisanih zamudnih obresti po
tem zakonu, všteje v naslednja plačila obveznosti zasebnika
po tem zakonu ali v plačila drugih vrst obveznosti, za katere je
zadolžen pri izpostavi.
6. člen
Davčni organ ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za odpis
zamudnih obresti po tem zakonu na podlagi pismenega zahtevka, ki ga zasebnik vloži najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Pismeni zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
dokazila o razmerjih iz 4. člena tega zakona.
7. člen

4. člen
U

dn

fiik na 5° e gospodarske razmere se šteje, če je imel zaseb31
■ decembra 1992:
r" neon"
epubllkravnane zapadle terjatve do pravnih oseb iz drugih
nfiDnr« 'vše SFRJ,
fcajii' avnane zapadle terjatve do pravnih oseb, ki so v steBe

P ravnane

' ktr Q
zapadle terjatve do pravnih oseb s področja
darstv^p^Ppdarstva, premogovništva, železniškega gospoT6r,n6Dn'r ^ ine cestnega gospodarstva;
i ka
zapadle terjatve do pravnih oseb, ki so družba' prenesle na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

Zasebnik, ki ne izkazuje neporavnanih dospelih obveznosti,
lahko zahteva vračilo razlike iz četrtega odstavka 5. člena tega
zakona.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka predloži zasebnik davčnemu
organu v 30 dneh od dneva pozitivne rešitve zahtevka za
odpis zamudnih obresti.
8. člen
Za razliko med zneskom obračunanih in plačanih zamudnih
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obresti po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti in zneskom obračunanih zamudnih obresti po tem zakonu se ne
obračunavajo revalorizacija in obresti.
9. člen
Zasebniki, ki poravnavajo zamudne obresti v skladu z uredbo
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane
prispevke in davke (Uradni list RS, št. 13/93), lahko vložijo
zahtevek za odpis zamudnih obresti po tem zakonu v roku,
določenem v 6. členu tega zakona.
Zasebniku iz prvega odstavka tega člena z dnem vložitve
zahtevka za odpis zamudnih obresti po tem zakonu preneha
obveznost poravnavanja zamudnih obresti v skladu z uredbo
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane
prispevke in davke.
10. člen
Ugotovljeno višino odpisanih zamudnih obresti za nepravo-

časno plačane prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje iz četrte in pete alinee l
člena tega zakona poravna proračun Republike Slovenije
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
oziroma Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v roKU
30 dni po odločitvi davčnega organa o odpisu zamudnin
obresti.
11. člen
Podrobnejša navodila o poravnavanju obveznosti in o podat;
kih, ki jih je potrebno predložiti davčnemu organu, po potrebi
izda minister za finance.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Nstu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 27. seji dne 20. 12. 1994 obravnaval predlog
zakona o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti v drugi
obravnavi. Ob tem je sprejel amandmaje k 1. členu (nov drugi
odstavek), k 6. členu (črtan tretji odstavek) in k 9. členu
(dodan nov 9. a člen). Besedilo predloga zakona za tretjo
obravnavo vsebuje vse prejete amandmaje v originalnem besedilu.
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora
je podal pripombe k 1. členu zakonskega predloga glede
opredelitve osebe, ki ji bodo pod določenimi pogoji odpisane
zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov.
Glede na to, da se ped definicijo -zasebniki, ki dosegajo
dobiček z opravljanjem dejavnosti in so vpisani v register:« iz
prvotnega 1. člena in pod definicijo »fizične osebe, ki so ...
opravljale dejavnost in bile vpisane v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco« iz predlaganega 1. člena, razumejo iste vrste zavezancev za davke in prispevke, vlada ni
obrazložila spremembe besedila v 1. členu, saj je besedilo
novega člena le terminološko usklajeno s predpisi, ki dolo-

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. K1. členu:
Črta se drugi odstavek.
Obrazložitev:
V drugem odstavku 1. člena je določeno, da se zamudne
obresti, obračunane vsem zasebnikom v obdobju »moratorija,
ki ga je objavilo Ministrstvo za finance«, odpišejo v celoti.
Vlada Republike Slovenije predlaga črtanje tega odstavka iz
naslednjih razlogov:
Zamudne obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne
dajatve so se do uveljavitve zakona o obrestni meri zamudnih
obresti (Uradni list RS, št. 14/92) obračunavale po obrestni
meri in na način kot je bilo določeno v odlokih Izvršnega sveta
Republike Slovenije, ki mu je bila ta pristojnost dana na
podlagi zakonov. Tako so se za obdobje od 7. 12. 1991 do 31.
12. 1991 obračunavale zamudne obresti po stopnji 2,2% na
dan in za obdobje od 1. 1. 1992 do 27. 3. 1992 po stopnji 1,2%
na dan. Od 28. 3. 1992 dalje so se zamudne obresti obračunavale po obrestni meri, ki je bila določena v zakonu o obrestni
meri zamudnih obresti (obrestna mera je bila enaka stopnji
10

čajo zavezance za davke in prispevke in torej tudi subjeM
eventualnega odpisa zamudnih obresti. S spremembo besedila v 1. členu se ne razširja odpis tudi na druge zavezance.
poleg »obrtnikov«, ampak so isti zavezanci vsebovani z1
v prvotnem besedilu 1. člena. Da gre predvsem za odp
zamudnih obresti pri zasebnikih - »obrtnikih«, je v predlogu
zakona za prvo in drugo obravnavo mogoče ugotovitikate
Pr „
vsem v povezavi s 4. členom, v katerem je določeno,
'.,
pogoje mora zavezanec izpolnjevati, da ima pravicoobn
"o
odpisa. Te pogoje pa v pretežni meri lahko izpolnijo le " '
niki«.
Opredelitev zavezanca za dohodnino iz podvrsti davka od
dohodkov iz dejavnosti zajema po davčnem predpisu
fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost v kakršna
koli obliki (kot »obrtniki«, zdravniki, odvetniki, samosto/n
kulturni delavci, duhovniki itd). Opredelitev zavezanca se In
spreminjala hkrati s spremembami na posameznih pravM
področjih. Opredelitev zavezanca za odpis zamudnih obres'
po tem zakonu pa mora biti identična z opredelitvijo Z3
zanca za dohodnino in za prispevke oziroma izplačavalc»
osebnih prejemkov, ki odtegne davek in prispevke po odbitMrasti cen na drobno v preteklem mesecu, preračunani naZar
le<n.
raven, in realni letni zamudni obrestni meri 30%).
?.a
olajšanja gospodarskih razmer je vlada konec septernD'
1992 sprejela odlok o poračunu zamudnih obresti za davK •
prispevke, carine in druge uvozne davščine (Uradni list RS-es.
47/92), na podalgi katerega so se vse zamudne obresti P' 'ne
čunale po novi obrestni meri za zamudne obresti, določe
z zakonom, in sicer za obdobje od 7. 12. 1991 do 27. 3.
|
V skladu z navedenim odlokom Izvršnega sveta (Ur. I. RSbile
47/92) se je izvršil preračun za vse zamudne obresti, ki so
obračunane za obdobje od 7. 12. 1991 do 27. 3. 1992
stopnjah 1,2% in 2,2% na dan. Namesto obresti, obračuna^'
po teh stopnjah, so se za to obdobje obračunale obresti 0n
P
obrestni meri v višini stopnje rasti cen na drobno v preteklun
mesecu, in realni letni obrestni meri 30%. Znesek prerač
je znašal okoli 1.000 milj tolarjev oziroma za toliko se I
zmanjšala obveznost zavezancev. Preračun tudi pomeni. °
so se od vseh dospelih, a neplačanih obveznosti za obdopl
od 7. 2. 1991 obračunale zamudne obresti po obrestni men *
zamudne obresti, ki je bila določena z zakonom in ne P
stopnji 2,2% oziroma 1,2% na dan.
Da bi vlada lahko pripravila navedeni ukrep, je Ministrstvo ^
finance z dopisom št. 437-2/92 z dne 18. 8. 1992 nalož'1
takratni Službi družbenega knjigovodstva in Republi'*
upravi za javne prihodke, da v obdobju od 18. 8. 1992 do 30 *
1992 ne izterjujeta zamudni obresti zasebnikov, ki so dosp®
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Mini • vodoza18- 8- 1992- ,z navedenega je razvidno, da je
zam h'
Znance le začasno odložilo plačilo dospelih
navana zamudnih
omesti, obresti
ne pa tudi
za torazveljavilo
obdobje. obveznost obraču-

2. k 10. členu:

IST oclstavku 1. člena je določeno, da se odpišejo
9osd1v?6 sobresti le tistim zasebnikom, ki zaradi neugodnih
se !jr
kih razmer niso v roku poravnali obveznosti - kaj
l0Qae)e za neugodne razmere, je določeno v 4. členu predZa ona
jjj h ^
~ 2ato bi bil odpis zamudnih obresti za vse
ten ni*e v nasprotju s cilji, ki si jih je tudi zastavil predlagaur
ieio r> pr!epravi
ednitve področja. Zasebnikom, ki izpolnjutU(jj, '°' d 'z 4- člena predloga zakona, pa se bodo odpisale
,„f]^ .ne obresti za to obdobje že na podlagi določbe
1. člena predloga zakona.

V 10. členu (nov amandmirani 9a. člen) je predloženo, da se
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije in zavodu za zdravstveno zavarovanje iz državnega
proračuna zagotovijo izpadla sredstva zaradi odpisa zamudnih obresti za prispevke, ki pripadajo zavodoma po tem zakonu.

folaTi Pr.'pom'niamo, da se bodo zaradi dodatnega obsega
nas,a v
izpostavah
Republiške
iP'ihodke
jZv - v zvezi z' odpisom
zamudnih
obresti,uprave
posebejzav javne
zvezi
dru e a
Povečal
9
9
odstavka
1.
člena
tega
zakona,
močno
b0(jQ a a vzerT|
obremenitev izpostav prav v obdobju, v katerem se
lokai„
ale napovedi za dohodnino in uveljavljala nova
Kalna
samouprava
av ec)eni
ods?avl
h razlogov vlada predlaga črtanje drugega
a .
<a 1. člena.

PR|

felKA SLOVENIJA
strstvo za finance
v ^družbenega knjigovodstva
6 11
Caia
lrala , ^ SLOVENIJI
Ljubljana
^^bliška UPRAVA ZA JAVNE PRIHODKE LJUBLJANA

0v

ODLOG

Vlada meni, da je tovrstno vračilo izpadlih sredstev iz državnega proračuna nepotrebno. Zamudne obresti niso dajatve,
predpisane z zakonom in določene kot reden vir financiranja
proračunov in obveznih zavarovanj. Zamudne obresti so eden
od elementov v postopku prisilne izterjave davkov in prispevkov, preko katerih se tudi vpliva na poravnavanje predpisanih
obveznosti v rokih dospelosti.
Pravice iz naslova pokojninskega in invalidsnega zavarovanja
in iz naslova zdravstvenega zavarovanja izhajajo iz plačila
prispevkov, ne pa zamudnih obresti. Zato zaradi odpisa
zamudnih obresti ni bilo in ne bo ogroženo izvajanje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
Iz navedenih razlogov vlada predlaga črtanje 10. člena.
zakonu o dohodnini, zakonu o davkih občanov; zakonu
o davku od dobička pravnih oseb, zakonu o prometnem
davku, zakonu o davku na promet nepremičnin, zakonu
o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zaposlovanje, carinskem zakonu in
zakonu o obrestni meri zamudnih obresti, ki niso bile
plačane do 18. avgusta 1992, štejejo za nedospele do
sprejetja sistemskih rešitev, vendar najkasneje do 30. septembra 1992.

LOGA

ZAČASEN

10. člen se črta.
Obrazložitev:

PLAČILA ZAMUDNIH

Služba družbenega knjigovodstva in Republiška uprava za
javne prihodke izvedeta ta ukrep.

Z ukre

^ ®n?ie
P' da
ekonomske
politike
Vlade
Republike
' odrejam,
se zamudne
obresti
zasebnikov
po
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mag. STANKO DEBELJAK, I. r.
NAMESTNIK MINISTRA
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Predlog zakona o POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE
POSOJIL ZA IZGRADNJO RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA BLOKU
5 V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ - EPA 924 - DRUGA OBRAVNAV.
mag. Franc AVBERŠEK
dr. Vladimir TOPLER

sprejetih stališč na 27. seji Državnega zbora z dne 21-12
1994.

Mag. Franc Avberšek in dr. Vladimir Topler, poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije, vlagava na podlagi
174. člena in skladno s 187. členom Poslovnika Državnega
zbora (Uradni list št. 40/93 in št. 80/94)

Predlagatelja predlagava, da Državni zbor predlog zaKO^
obravnava na februarski seji in da na podlagi 194 Cl .
poslovnika že na isti seji preide na tretjo obravnavo p
loga zakona, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz citiran a
člena poslovnika.

- PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA BLOKU 5 V TERMOELEKTRARNI
ŠOŠTANJ
in ga pošiljava v drugo obravnavo in sprejem na podlagi

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora
pri delu delovnih teles in na seji Državnega zbora sod
vala predlagatelja.
mag Franc AVBERŠEK-"
dr. Vladimir TOPLER.1- 1

Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo
razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za domača in tuja posojila,
najeta za financiranje gradnje razžveplalne naprave na bloku
5 v Termoelektrarni Šoštanj.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod
naslednjimi pogoji:
- skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne
sme preseči tolarske protivrednosti 205.000.000 (dvesto pet
milijonov) DEM.
- obveznosti Republike Slovenije iz danih poroštev ne
morejo nastopiti pred potekom šest mesecev po uspešno
opravljenem poskusnem obratovanju razžveplalne naprave,
- poroštvo je subsidiarno in bo Republika Slovenija izpolnila
svojo obveznost, ko bo posojilodajalec izkoristil vse zakonske
možnosti za izterjavo dolga, oziroma za poplačilo iz zavarovanja terjatve.
2. člen
Posamezna poroštva po tem zakonu sklepa minister, pristo-

jen za finance, na podlagi predloženih dokazil, da je ^
posojilodajalca ustrezno zavarovana z zastavno aH
pravico.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno0^
nost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridom ^
merju do investitorja pravico regresiranja izplačanih z
in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
Za zavarovanje regresnega zahtevka iz prejšnjega odst*^
pred izdajo kakršnegakoli poroštva po tem zakon"
^
pogodba med Republiko Slovenijo, investitorjem in
podjetji, ki prodajajo električno energijo p°tros
s katero se določi, iz iztržkov za električno energijo, so ^
povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za i*P
poroštvenih obveznosti Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 27. seji, dne 21. 12. 1994 ob prvi
obravnavi predloga zakona sprejel stališče, da je Predlog
zakona o jamstvu Republike Slovenije za najetje posojila za
izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni
Šoštanj, primerna osnova za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
Predlagatelja zakona je zavezal, naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo smiselno upoštevata pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter vsebino
pripomb (amandmajev) Vlade Republike Slovenije z dne 19.
12. 1994.
Predlagatelja sva obe zahtevi upoštevala. V predlog zakona
sva vgradila vse konkretne dopolnitve Vlade, smiselno pa sva
pri tem upoštevala tudi pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.
12

Pri tem sva predlagatelja:
1. V naslovu zakona besedo »jamstvo« nadomestila z g3,
»poroštvo« in besedo »posojila« (v ednini) ra<*s.m*
z besedo »posojil« (v množini), ker se predlagatelja
in predpostavljava, da bi bilo najetih več posojil.
2. V prvem odstavku 1. člena sva predlagatelja irta ,„ pi6>
»ki jih bo najela Termoelektrarna Šoštanj, p. o. Ive L°<er
18, Šoštanj«, ker sva sprejela pripombo, da bo ^
trarna Šoštanj postala javna gospodarska družba " 5 ^
lasti, z drugačno podjetniško organiziranostjo kot je
in da zato ni primerno, niti smiselno, da zakon uvaja
naslov.
3. Drugi odstavek 1. člena predloga zakona sva predla9^
usklajeno z Vlado, precizirala tako, da obveznosti
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ne more
Posjr""snem
l° nastopiti
prej kotnaprave.
6 (šest) mesecev po
obratovanju
razžveplalne

pripombo
Vlade na 2. člen sva upoštevala tako, da sva
e
lsnji drugi člen razdelila na dva člena (2. in 3. člen);
sva
kij■n^enu
Slede na pripombo Vlade vključila besedilo
tiJ'ce pocl kakšnimi pogoji lahko minister, pristojen za
. izdaja poroštva po vloženem zakonu;

ttognr°vema: 3- členu pa sva upoštevala dopolnilo Vlade glede
, °^
izdanih poroštev s pogodbo med Republiko Slolrify' lnve
in javnimi podjetji, ki prodajajo elek6 9stitorjem
0
et" '' '/ . Predlagatelja se strinjava z argumenti Vlade,
*ujejo tako rešitev, predvsem pa s tem, da je investicija

po svoji naravi predvsem ekološka, ne pa proizvodna in da je
zato potrebno kar najširše osvetliti tudi njene finančne
aspekte.
5. Predlagatelja sva s temi konkretnimi dopolnitvami zakona
v zakonskem besedilu smiselno upoštevala tudi pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, predvsem tiste,
ki so se nanašale na precizacijo in pogoje posojilne pogodbe
ter na vprašanje zavarovanja regresnega zahtevka države.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj je torej za drugo obravnavo pripravljen
v skladu s stališči Državnega zbora, ki jih je sprejel ob prvi
obravnavi zakona. Zato predlagatelja meniva in predlagava,
da Državni zbor po obravnavi zakona v drugi obravnavi že na
isti seji preide na tretjo obravnavo, v kolikor bodo seveda
izpolnjeni pogoji iz 194. člena Poslovnika Državnega zbora.
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Predlog zakona o VARNOSTI CESTNEGA PROMETA - EPA 990 OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 124. seji dne 19. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenj6
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah 0ti&'
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranr
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

Predlog zakona o varnosti cestnega prometa
prometnih dovoljenj, registrskih tablic oziroma izdajo na
o opravljenem tehničnem pregledu.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Področje varnosti cestnega prometa še vedno urejata zvezni
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ, št.
50/88, 63/88, 80/89, 29/90 in 11/91), ki se na podlagi drugega
odstavka 4. člena Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1) uporablja smiselno kot republiški predpis, in republiški Zakon
o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/
86 in Ur. list SRS, št. 1/91-1) ter okoli dvajset podzakonskih
aktov. Z osamosvojitvijo Republike Slovenije smo republiški
zakon dopolnili s pooblastilom ministra za notranje zadeve,
da v svoji pristojnosti določi obrazce vozniškega in prometnega dovoljenja ter registrske tablice. Sicer pa se zakon
vsebinsko ni spremenil vse od leta 1986. To dejstvo kot tudi
dejstvo, da se še vedno uporablja predpis bivše države, predvsem pa nesodobnost ureditve določenih poglavij v zakonu,
hkrati pa tudi vedno slabše prometnovarnostne razmere na
cesti, so narekovale pripravo novega sodobnega zakona.
Hkrati z zakonom o varnosti cestnega prometa se spreminjata
tudi dva zakona, s katerima je zakon sistemsko povezan. To
sta Zakon o javnih cestah in Zakon o prekrških. Predlagatelj je
v predhodnem usklajevalnem obdobju v celoti uskladil gradivo z navedenima zakonoma.
II. NAČELO ZAKONA
Zakon povzema temeljna načela, ki jih vsebuje večina evropskih zakonov:
Prvo je načelo zaupanja, ki pravi, da lahko voznik, ki vozi
v skladu s cestnoprometnimi pravili, zaupa, verjame, predvideva, da tudi ostali udeleženci v cestnem prometu spoštujejo
prometna pravila. Ob tem pa morajo posebno popolnost pravila, po kateri mora voznik v primeru, ko so udeleženci v prometu otroci, starejši, slabotni, slepi oziroma invalidi, nanje
posebej paziti, zakon pa mu izrecno nalaga, da jim mora tudi
pomagati.
Drugo temeljno načelo je načelo pomoči in zaščite šibkejših
v prometu. Za uresničitev tega načela smo v zakon vnesli
nekaj novih določb, ki bodo po našem mnenju prispevale
k zmanjšanju prometnih nesreč in izboljšanju prometne varnosti. To so določbe o drugih udeležencih v cestnem prometu, med katere sodijo predvsem otroci in mladoletniki,
pešci, potniki pri vstopanju in izstopanju iz vozil, kolesarji in
vozniki motornih koles.
Tretje načelo je načelo umiritve prometa in načelo defenzivne
vožnje, ki bo po mnenju predlagatelja prispevalo k umiritvi
prometa.
Četrto načelo je načelo racionalizacije upravnih postopkov,
vezanih na izdajo voznikih dovoljenj in podaljšanje veljavnosti
14

Peto načelo je načelo objektivnosti in enakega obravna^
vseh udeležencev v prometu. Zakon predvideva, da n j
ugotavlja prekršek praviloma policist. V primeru, da se ^
z njegovo odločitvijo ne strinja, lahko v osmih dn® topi&
ugovor in sodišče za prekrške bo v skrajšanem P° ^
ugotavljalo pravilnost izdanega sklepa o prekršku in «
sankcije.
Omenjena načela se prepletajo v celotnem besedilu
Ob upoštevanju teh načel bo vsak udeleženec v Pron?
možnost, da sam vpliva na svojo varnost in varnost 0pi
Večino prometnih nesreč se da preprečiti. Zelo Porn^!ia^t
je, da varnost na cesti ni samo cilj in želja predla«
ampak vsakega posameznika in družbe kot celote.
III. POGLAVITNE REŠITVE
rad«'
Letna poročila Uprave policije Ministrstva za notranjef0
kažejo podobo, ki je iz leta v leto manj ugodna. P in te|j»
nesreč je vedno več, in to nesreč s smrtnim izidom u ^
nimi poškodbami. Med mrtvimi je veliko otrok (v l®'
- 34, v prvih 9. mesecih letošnjega leta pa že 46).
|(ii'
Veliko vlogo pri varnosti v cestnem prometu ima držav*
odgovorna:
- za cestno mrežo in njeno opremljenost;
. vjjf
- za predpise, ki se uporabljajo pri izdelavi in kontrol1
- za organizacijo reševalne službe;
predvsem pa mora poskrbeti za:
- prometno vzgojo in usposabljanje,
- informiranost,
- predpise, prometna pravila,
- policijsko kontrolo,
- sankcije.

■i OT
Veliki večini prometnih nesreč botrujejo naslednji
vzroki:
- neprilagojena hitrost,
- nepravilna stran ali smer vožnje,
- nepravilno prehitevanje,
- izsiljevanje prednosti,
- psihofizično stanje voznikov, kot sekundarni vzroKČe odmislimo objektivne vzroke, ki vplivajo na voZcgj!
v določenem trenutku reagira napačno (npr. oznake ® j/
omrežja, vozila, ki jih lahko kupi v trgovini ali na svoo ^
trgu, različni predpisi), so vozniki za 90% vseh
nesreč krivi sami zaradi napake ali zmote v ravnanju-^/
bami, našega zakona - seveda ob predpostavki, da j'"
spoštujejo - bi moral biti procent teh napak nižji.
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Kršenje cestno prometnih predpisov ne moremo podcenjevati
P°sledica ,ehv prometnih
kršitev beležimo
okoli
500 mrtvih in
_500 poškodovanih
nesrečah
in nezanemarljivo
Materialno škodo. Primerjava z državami ES nam pove, da bi
9'ede na število prebivalcev smeli imeti na slovenskih cestah
°Ji 300 mrtvih na leto. Ugotovljena razlika pa je predvsem
ca
zaifK°nodajo.
subjektivnih
ki se izražajo
skoziizvedli
dosedanjo
Zato smo vslabosti,
novem zakonu
dosledno
možst in učinkovitost kontrole nad upoštevanjem cestnih pravil
strani udeležencev in možnost dosledne realizacije izrečene
®ni. kar je bila največja napaka dosedanje zakonodaje.
^onietna
varnost
ni odvisna
odnosa
Panika, ceste
in vozila
temveč le
tudiododmedsebojnega
celotnega spleta
fizičn in družbenih okoliščin. Mnenje, da je porast prometnih
sreč neizogibna posledica motorizacije bi moralo biti tudi
IJ nas že davno preseženo. Izkušnje razvitih držav dokazuda lahko
država
prekovpliva
svojihna institucij
in učinkovitega
^Draavnega sistema
bistveno
varnost prometa.
Ravnaod "i varnost udeleženca v prometu je v veliki meri odvisna
a na ka,ere a sam
koli • Vno
' od
9
nima vpliva. Država mora nositi
insrt
9ovornost za varnost prometa in je preko svojih
u
od ovorna ole
vedb''ustrezne,
9
P 9 drugih
temeljnih
elementovtertudi
za
uvedbo
učinkovite
in uspešne
zakonodaje
učin
Povito1 iin primerno sankcioniranje kršiteljev prometnih pravil.
Pri
«•»» napačnih ravnanjih voznikov bo kljub vsem prizadepr a'em Po usposabljanju, obveščanju in informiranju, kljub
Pisom in kontroli najbolj učinkovito strogo in primerno
vsakCOniran
'e' Seveda pa mora biti to zavestna odločitev
nev 110 1posameznika, ki se zaveda lastne odgovornosti in
so j-.
® '' katerim pa ni izpostavljen le on sam, izpostavljeni
p'1 tudi drugi udeleženci v prometu zaradi neupoštevanja
letnih pravil ali zaradi nepravilnega ravnanja na cesti.
& )e Predlagatelj zakona v zakonsko besedilo vnesel več
ki bodo že sami po sebi vplivali na vožnjo
Voz^ent°v,
n,
kov in na umiritev prometa.
Pryi lns
•
trument je zmanjšanje hitrosti in umiritev prometa,
Pr 'Q
vsem v naseljih, kjer se zgodi največ prometnih nesreč.
J^sebno pozornost smo namenili posodobitvi osnovnih pror,ju "lh Pravil o vožnji po cesti, prednosti v križišču, prehitevakr^anju.
jv ,
"JM, prometu v» križišču,
I \ t It-IJV/U, UfOUlI
uvedli ^lUTIIU
pravilo oW vožnji
»Vfcl IJI po
|^V
Sču s krožnim prometom, definirali izjemo od desnega
a
Pravil;
c
one).' <er uzakonili cone za kratkotrajno parkiranje (modre
v,w10nu
smo določili, da morajo motorna vozila tudi podnevi
s
Prižganimi zasenčenimi lučmi.
Pozornost smo namenili zaščiti otrok, starejših, slav02neJ
'n invalidov, predpisali varnostno čelado tudi za
r
abi av oc
koles in koles s pomožnim motorjem. Pravila o upoUsi^i ] este in ceste, rezervirane za motorna vozila, smo
takšn>! S PredPisi sosednjih držav in določili hitrosti, ki jih na
v02i| cestah smejo dosegati posamezne vrste motornih
je tudi nova definira sVe,|ii instrument
'nstrument za
za umirjanje
umirjanje prometa
p
la s rna obnih prometnih znakov - semaforja. Rumena luč
đatl0 0 '°rju
pomeni po določbi v predlogu zakona prepovelii'rost' *11'0, razen v primeru, ko se vozilo, ki se s primerno
doio*t|° Približuje križišču, ne more varno ustaviti. To
Pri 2 | dopolnjujeta še določbi o prepovedi vožnje v križišču
Ostati
'e Promet tako gost, da bi voznik moral
r
orna ^ao,križišču tudi po spremembi svetlobnega znaka oziforju
žnost ostalih voznikov, da ob zeleni luči na semarno o
Pr0rT1°e,a
9 ćijo zapustiti križišče vozniku, ki je zaradi gostote
pri spremembi svetlobnega znaka ostal v križišču.
Nova •
Pr
0mp? d°'°čt>a o vojaških organiziranih kolonah in urejanju
st0v a kolon vojaških vozil v sodelovanju vojaških polici*• Policisti...
2a \v°zila
da *anje s prednostjo in vozila za spremstvo smo predpisali,
ne veljajo pravila cestnega prometa in naprave za
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urejanje prometa, kadar so na nujni vožnji. Pri tem pa ne
smejo ogrožati prometnih udeležencev ali njihovega premoženja.
Določbe o alkoholu, dovoljeni koncentraciji alkohola v krvi,
preizkusu in strokovnem pregledu so za voznike zelo stroge.
Menimo, da so to osnovne - temeljne določbe, ki jih bo
potrebno v praksi najbolj dosledno izvrševati.
Določbe o prometnih nesrečah smo razvrstili v štiri kategorije.
Pomembna novost predlaganih določb je, da policisti ne
bodo opravljali ogledov prometnih nesreč I. kategorije
- z materialno škodo, ampak je dolžnost udeležencev, da si
izmenjajo vse potrebne osebne in ostale podatke in izpolnijo
Evropsko poročilo o prometni nesreči.
Pri voznikih in vrstah vozniških dovoljenj smo, ob upoštevanju predloga Ministrstva za zdravstvo, v predlogu predpisali,
da se vozniško dovoljenje izda do 65. leta starosti. Kot variantni predlog pa je navedena starost 70 let. Vozniška dovoljenja A kategorije smo razdelili na tri podkategorije glede na
moč motorja vozila in starost voznika.
Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil smo
v celoti prenesli v pristojnost Ministrstva za šolstvo in šport.
Po določbah v poglavju »Vozniški izpiti« bo Ministrstvo za
notranje zadeve določilo izpitne centre in njihova območja ter
kraje, kjer se bo opravljal vozniški izpit in za katere kategorije
vozil se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški
izpiti, imenovalo pa bo tudi predsednika, namestnika in člane
izpitne komisije. Uvajamo praktičen preizkus obvladanja
vozila za kandidate voznikov za kolesa z motorjem.
Zdravstveni pregledi voznikov so spremenjeni v delu, ki
govori o odvzemu vozniškega dovoljenja vozniku, ki postane
telesno ali duševno nezmožen za vožnjo motornih vozil.
Upravni organ za notranje zadeve bo takemu vozniku odvzel
vozniško dovoljenje na podlagi zdravniškega spričevala, tako
da ne bo več potrebno pridobiti mnenja in dokumentacije, na
podlagi katerih je bilo to zdravniško spričevalo izdano.
Poglavje »Registracija vozil« je eno najbolj spremenjenih in
posodobljenih določb. Sistem registracije vozil smo povzeli
po vzorcu sistemov iz Nizozemske, Avstrije in Zvezne Republike Nemčije. Tako je odpravljena obveznost vsakoletnega
podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja (prometno
dovoljenje nima omejene veljavnosti) in nadomeščena
z obveznostjo označitve vozila z veljavno nalepko za tehnični
pregled in obveznim zavarovanjem v sklacju s predpisi. Uvedena je tudi obvezna registracija koles z motorjem, za njen
pričetek pa bo po našem mnenju moral biti določen najmanj
triletni prehodni rok. Registrske tablice bodo po novem
sistemu vezane na lastnika vozila in jih ne bo več mogoče
prenesti na drugo osebo. Ukinjene bodo posebne registrske
tablice (»P« in »E«) za tuja dopisništva, tuje dopisnike ter tuja
kulturna, prometna, ekonomska in druga predstavništva, ki
bodo nadomeščene z začasnimi oziroma rednimi registrskimi
tablicami glede na obliko uvoza vozila. Predpisana je tudi
prepoved spreminjanja vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic, česar sedanji predpisi ne onemogočajo. Določbe
vsebujejo tudi možnost in pogoje za izbiro registrskih tablic
po želji. Uzakonjeno je tudi deponiranje registrskih tablic pri
pristojnem upravnem organu za notranje zadeve.
V podpoglavju »Tehnični pregledi« smo natančno določili
pogoje, ki jih moajo izpolnjevati pravne osebe, ki bodo pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil.
Prav tako smo predpisali strožje kriterije za strokovno usposobljenost delavcev, ki opravljajo tehnične preglede in
obvezno opravljanje izpita za kotrolorja. Tehnični pregled
motornega vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili proizvajalca posameznih naprav. O opravljenem tehničnem pregledu se izda zapisnik. Za motorno ali
priklopno vozilo, za katerega so na tehničnem pregledu ugotovili, da ni sposobno za cestni promet, se izda nalepka,
s katero se označi na vozilu rok veljavnosti tehničnega pregleda vozila. S posebno določbo smo zavezali zavarovalno

poročevalec, št. 5

15

družbo, da v 5 dneh obvesti upravni organ za notranje zadeve,
če vozilu poteče veljavnost obveznega zavarovanja, pa ga
voznik v 30 dneh ni obnovil pri katerikoli zavarovalnici. Tako
vozilo upravni organ za notranje zadeve črta iz evidence
registriranih vozil ter odvzame in uniči registrske tablice.
V poglavju »Športne in druge prireditve na cesti« so večinoma
povzete določbe dosedanjega Zakona o varnosti cestnega
prometa o teh prireditvah, dodatno je opredeljeno plačilo
stroškov organov za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za
zavarovanje prireditve, ter označevanje vozil, ki spremljajo
prireditev ter pogoji, ki jih morajo izpolniti organizatorji, da
Ihako izpeljejo varno prireditev. Zakon določa vsebino vloge
za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti. Predlagani
zakon bo učikovit le ob predpostavki, če bodo sankcije, ki
smo jih predpisali, kar se da pripomogle k spoštovanju in
upoštevanju določb tega zakona. Na novo smo opredelili
kazen (stranska kazen usklajena s predlogom zakona o prekrških) kazenskih točk, ki se izrekajo poleg denarne kazni.
Sodišče za prekrške sme izreči tudi prepoved vožnje motornega vozila ali pa varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja. Posebna sankcija je neveljavnost vozniškega dovoljenja, kot posledica doseženih 18 kazenskih točk in obveznost
ponovnega opravljanja vozniškega izpita. Za vse primere, ko
vozniki, ki jim je izrečen odvzem vozniškega dovoljenja oziroma prepoved vožnje motornega vozila, kljub temu vozijo, je
poleg drugih kazni predviden obvezen zapor za najmanj 15
dni.

ustrezno prikaže. Policisti smejo pripeljati na odvzem teles"'"
tekočin in ugotovitev stopnje alkoholiziranosti osebe:
1.) pri katerih ni možna preiskava s pripravami za ugotavljaj
ozirom merjenje koncentracije alkohola; ugotavljanje
roma merjenje koncentracije alkohola;
2.) če je to v interesu preiskave;
„
3.) oziroma osebe, za katero sumijo, da so pod VP"'g,
alkohola povzročile prometno nesrečo, pa niso opravile P'
kusa z izdihanim zrakom. Preiskovanec se je dolžan bila
preiskavam v primeru utemeljenega suma, da je
rtL
vplivom alkohola povzročena prometna nezgoda rs rner
smnu
izidom ali s težko telesno poškodbo. V tem P ' k aVol
obvezno odredi preizkus alkoholiziranosti s krvno preisK
]
če to omogočajo okoliščine in zdravstveno staje p°vZ
telja.
Po določilih madžarskega zakona voznik med vožnjo ne ^
biti pod vplivom sredstev, ki škodljivo vplivajo na v0znl,.i jj
sposobnosti, in v organizmu ne sme imeti alkohola,
posledica uživanja alkoholnih pijač.
Največja dovoljena hitrost v naselju je 50 km/h, za oseljn
avtomobile 60 km/h, na avtocesti pa 120 km/h.
Dovoljena hitrost v naselju, ki je označeno s tablo: "Nassjjjj
področje in kraj za počitek«, je največ 20 km/h. Molu
kolesa morajo imeti tudi podnevi prižgane zasenčene l

V posebnem poglavju smo zbrali vsa pooblastila policistov za
ukrepanje in izločanje vozil iz prometa.

Prometna pravila so smiselno enaka prometnim PraV''°
v predlaganem gradivu zakona.

V prehodnih in končnih določbah pa smo predpisali roke za
uveljavitev posameznih določb. Tako se bo npr. določba
o registraciji koles z motorjem začela uporabljati tri leta po
uveljavitvi tega zakona.

Omejitve hitrosti v hrvaškem zakonu so naslednje:

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Obveznost voziti se s prižganimi in zasenčenimi
predpisali le za motorje in mopede. Pri prometnih nesr {
so si udeleženci dolžni izmenjati osebne podatke inesre
P°° j*
o vozilu. Voznik, ki se pripelje na kraj prometnez<nraV ^jnO
dolžan prepeljati poškodovanega udeleženca v ^ u?rjie(i
ustanovo. Voznik ne sme voziti vozila v prometu, če je Jfif
bolan ali je v takem psihičnem stanju, da kaže znake n«* j
šljive vožnje, tudi kadar je pod vplivom opojnih sre^st ,j
zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo upo^a
pred vožnjo.

Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz proračuna
Republike Slovenije. V primerjavi z obstoječim stanjem pa bo
prispeval k približno 30% zmanjšanju sredstev, ki so jih
občine porabile za upravne postopke pri izdaji in podaljšanju
veljavnosti vozniških dovoljenj in podaljševanju veljavnosti
prometnih dovoljenj.
V. PRIMERJAVA S TUJIMI ZAKONI
V pripravljalnem obdobju smo proučili predpise sosednjih
držav - Italje, Avstrije, Madžarske in Hrvaške pa tudi nekaterih zahodnoevropskih držav, kot sta Nemčija in Nizozemska.
Točkovne sisteme smo proučili po francoskem, angleškem in
nemškem zakonu. Pri delu smo upoštevali mednarodno konvencijo o cestnem prometu, Evropsko konvencijo o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega
vozila in Sporazum o minimalnih pogojih za izdajo in veljavnost vozniških dovoljenj.
Avstrijski zakon ima smiselno enaka prometna pravila, najvišje dovoljene hitrosti so enake kot v našemu predlaganemu
besedilu; v stanovanjskih naseljih in conah za pešce smejo
voziti vozila le z najmanjšo hitrostjo; pri alkoholu pa pomeni,
da je oseba pod vplivom alkohola, če ima v krvi 0,8 g alkohola
na liter krvi ali več ali pri koncentraciji alkohola v izdihanem
zraku 0,4 mg na liter krvi ali več. Preizkus alkoholiziranosti
z izdihanim zrakom merijo s pripravo, ki pokaže prisotnost
alkohola, in s pripravo, ki meri koncentracjo alkohola in jo
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- na avtocesti 130 km/h,
- na cestah v naselju 60 km/h,
- na kolesarski stezi ali pasu 30 km/h.

Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola, če se z 8"®'^
krvi ali krvi in urina ali drugo metodo merjenja količin® ji
hola v krvi ugotovi, da koncentracija alkohol v krvi pres09
g/kg ali če je prisotnost alkohola v oraganizmu ugoto ) ^
s primernimi sredstvi ali aparati (npr. akometrom) za
alkoholiziranosti, kar odgovarja količinam, ki so višje oo • ^
kg ali pri katerem se s strokovnim pregledom ugotovi.
glede na koncentracijo alkohola v krvi kaže znake ne?
šljive vožnje.
Enako določbo kot madžarski in hrvaški zakon o u.fW
zasenčenih luči vsebuje tudi italijanski zakon; pri d°'°
es\
o omejitvah hitrosti je najvišja dovoljena hitrost na aV' e|jit
130 km/h, na glavnih cestah izven naselja 110 km/h, v na
50 km/h. '
1
Ki ^
Prepovedano je uporabljati vozilo v stanju omamljenosti' ^
posledica pitja alkoholnih pijač. V primeru nesreče al',
Ijenega suma, da je voznik v nenormalnem psihofizj ^
stanju zaradi uživanja alkohola, lahko policija odreciin
s pomočjo naprav in postopkov, ki so določeni v prav»
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i besedilo členov
j«

(4) Posebnih oznak iz prejšnjih odstavkov ne smejo uporabljati drugi udeleženci v cestnem prometu.

l 0v

°DNE določbe

(5) Udeleženci v cestnem prometu morajo v prometu pomagati udeležencem s posebnimi oznakami.

Vsebina zakona
1. člen
z

(v
akonom se urejajo pravila javnega cestnega prometa
n em
vro.''
besedilu: cestni promet) in pogoji za udeležbo
Ustnem' prometu.

(6) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
zdravstvo predpiše vsebino, obliko nalepke, pogoje in načine
za njeno uporabo.
Napotitev na kontrolni pregled

Načelo zaupanja

6. člen

2. člen
^ ' ? ec v cestnem prometu sme domnevati, da bodo
spo<t e'e*.enc
' v cestnem prometu in tisti, ki skrbijo za ceste,
ki cf nar| Predpise o varnosti cestnega prometa in predpise,
ašajo na ceste.

(1) Če obstaja sum, da se voznik zaradi zdravstvenih razlogov,
alkohola, mamil oziroma psihoaktivnih zdravil ni sposoben
varno voziti v prometu, smejo predlagati napotitev na kontrolni zdravstveni pregled: policist, državno tožilstvo in
sodišče, sodišče za prekrške, delodajalec, zdravnik, upravni
organi za notranje zadeve.

L|dfeadar
so udeleženci v cestnem prometu otroci, starejši
-- ' ' s,ePi. invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne
mOS 0 no
"eaaV02i
'a' d udeležbo v cestnem prometu, je voznik motornrorf
' olžan nanje posebno paziti in jim, če zakon tako
ed
P'suje, tudi pomagati.

(2) Sum obstaja zlasti takrat, kadar je iz sistema kazenskih
točk razvidno, da je vozniku več kot polovica od najmanj 18
kazenskih točk izrečeno zaradi večkratnih (najmanj 3 krat ali
večkrat) kršitev cestnoprometnih predpisov iz zdravstvenih
razlogov, zaradi alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.

Vsj

e e er|

Sveti za preventivo
3. člen
Sveti za
vzooi inn | urnost cestnega prometa na področju varnosti,
i„Y°]e
Preventive v cestnem prometu skrbijo za razvijanje
(ltu-V
Ijavl
pro ele,ne
iavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne
nrnmfttu ter
tfir za
7a
ra2v:. an
"*ne kulture
kulture udeležencev \/v r.pstnpm
cestnem prometu
druJ mi'e humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in
» udeleženci v cestnem prometu.
(2) fu-,1
Ce
lz re Sn e a
stn
P i ) 9 odstavka opravlja Svet za varnost
Sve»a693avar
Prometa Republike Slovenije. Sredstva za delovanje
tavijf IRe nost cestnega prometa Republike Slovenije zagonen-,
Publika Slovenija in se določi v vsakoletnem državza
nal0a9PrOračunu
®ve< ,ahk0
opravljanje
Pridobiva- sredstva
tudi iz drugih
virov. svojega dela in
(3) bćinah se
cestni93 rometalahko ustanovijo občinski sveti za varnost
tega ći naPz
, ki opravljajo naloge iz prvega odstavka
vpratgan
ustrezno prilagoditvijo na pristojnosti in pomen
l za varnost cestnega prometa za posamezno občino.
Udeležba invalidov v prometu
4. člen
a,i
^etu8'^110
duševno prizadeti udeleženec v cestnem proz
druq' udelež
aradi prizadetosti
pomeni povečano nevarnost za
rtiet , ,e ence v cestnem prometu se sme vključiti v prov c6st° storil vse, da ne ogroža sebe in drugih udeležencev
p s
° ebn 11 Prometu (predelava vozila, proteza, spremljevalec,
noji) označba, pes vodnik, palica, svetlobne označbe po-

*9n)^yurnost mora udeleženec iz prejšnjega odstavka skrbeti
"sti, ki zanj odgovarja.
Varnost invalidov
5. člen
■^) OseKQ ,z
■ 4 ena ,e a
f^orajo
"
9 zakona, ki vozijo motorno vozilo,
ie rij|ipeVozil0 med vožnjo po cesti označiti z nalepko. Nalepka
ne barve s tremi črnimi pikami.
(2) T
trak0V6essn° prizadeti lahko nosijo na obeh rokavih rumene
tremi črnimi pikami.
(3)
Pešci
Pa tUcP'
brez spremstva morajo imeti belo palico, lahko
rumeni trak iz prejšnjega odstavka.

(3) Upravni organ za notranje zadeve, ki vodi evidenco o vozniku, z določbo napoti voznika na kontrolni zdravstveni pregled.
Vozila
7. člen
(1) Pravne in fizične osebe, samostojni podjetniki-posamezniki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo
vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, rezervnih delov
in opreme ali posameznih sklopov za vozilo, morajo zagotavljati potrebno strokovnost in kakovost dela in upoštevati vse
predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem prometu.
(2) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave,
rezervni deli in oprema ali posamezni sklopi, ki so homologirani, če se za takšne naprave, rezervne dele in opremo ali
posamezne sklope zahteva homologacija.
(3) Prodajalec mora kupcu izročiti tudi potrjen seznam vseh
homologiranih naprav, rezervnih delov in opreme ali posameznih sklopov na vozilu.
(4) Policist ali pristojni inšpektor, ki ugotovi, da so v vozilo
vgrajene tudi nehomologirane naprave, rezervni deli in
oprema ali posamezni sklopi, pa bi morali biti homologirani,
izloči vozilo iz prometa in odvzame nalepko za tehnični pregled.
Obveznosti delodajalcev
8. člen
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki-posamezniki, fizične
osebe, ki opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost ter
organi in organizacije morajo zagotoviti, da bodo vozniki
vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari oziroma
prevoz za lastne potrebe, izpolnjevali predpisane zdravstvene,
delovne in druge pogoje in vozili le z vozili, ki so brezhibna ter
opremljena s predpisanimi napravami in opremo.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne preprečiti vozniku
vožnjo, če niso izpolnjeni predpisani pogoji. Dolžnosti ob
popravilu vozila
9. člen
(1) Kdor prodaja rezervne dele oziroma naprave ali sprejme
vozilo v popravilo, pa ve, da obstaja sum, da je bilo vozilo, za
katerega se kupuje rezervne dele oziroma naprave ali je dano«
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v popravilo, udeleženo v prometni nesreči, povzročitelj
nesreče pa je s kraja odpeljal, ne da bi nudil pomoč poškodovanim oziroma dal svoje osebne podatke, mora to sporočiti
najbližji policijski postaji ali policistu.
Vzdrževanje cest
10. člen

Pooblastilo
13. člen
Ministrstvo za notranje zadeve izvaja predpise in ul<r|'
v okviru svojega delovnega področja za zagotavljanj
večje varnosti cestnega prometa, v skladu s pristojno j
določenimi z mednarodnimi pogodbami, zakoni in na ni
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

(1) Ceste in prometna signalizacija na njih morajo biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to določeno
s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa.
(2) Prometna signalizacija mora biti postavljena in označena
tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob
vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana,
nadomeščena ali ponovno označena.

Označitev oseb pri delu na cesti
11. člen
Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga dela na
cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet, morajo nositi
oblačila, ki so vidna na večjo razdaljo, ponoči pa dodatno
označena s posebnimi odsevnimi materiali ali telesi.

14. člen
(1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti nef
sredno urejaio in nadzorujejo cestni promet, vozila,v0Z
,J|
druge udeležence v cestnem prometu ter izvajajo P00'"
v skladu z mednarodnimi pogodbami, s tem zakono3
drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost cestneg
meta.
Jjfl,
(2) Policisti nadzorujejo tudi voznike in vozila, ki Pre
%
rr
nevarne snovi ali izredne prevoze, športne in druge P ' hl(1}
ter javne shode, če se te odvijajo na cestah ali ob cestan
vplivajo na promet na cestah.
Pooblastila drugih organov
15. člen
Nadzor nad izvajanjem predpisov o cestah, ki se nanaš
i
vzdrževanje in varstvo cest, na delo subjektov, kie opr ji!
javni prevoz oseb in stvari in prevoz za lastne potr be, " j,
nanašajo na voznike ter vozila, opravljajo pristojni °<9
službe za nadzor cest, cestnega prometa in za delo.

Promet na nekategoriziranih cestah
12. člen
(1) Na nekategoriziranih cestah je promet dovoljen le na način
in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestah in s tem
zakonom določijo lastniki teh prometnih površin ali od njih
pooblaščene osebe.
(2) Na nekategorizirani cesti, ki jo lastnik ali od njega pooblaščena oseba uporablja zgolj za lastne potrebe, mora biti dovoz
nanjo preprečen z zapornicami ali pa mora biti prepoved
prometa ostalih udeležencev v cestnem prometu (v nadaljevanju: prepoved javnega prometa) označena s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Nekategorizirana cesta, ki je dana v uporabo za javni
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo ob upoštevanju
prometnih pravil, pogojev, določenih s prometno ureditvijo, in
posebnih pogojev za odvijanje prometa (na primer slabih
vremenskih razmer) lahko varno uporabljajo vsi udeleženci
v cestnem prometu, katerim je namenjena.
(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja prva
za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano)
cesto.
(5) Priključek nekategorizirane ceste na javno cesto, mora biti
označen s predpisano prometno signalizacijo, v dovozni
smeri nanjo pa morajo biti s predpisano prometno signalizacijo označene omejitve glede njene uporabe in prometna
ureditev.
(6) Določbi drugega in petega odstavka se ne uporabljata za
pristope do objektov in zemljišč ter za druge nekategorizirane
ceste brez zgrajenega vozišča, razen če so dane v uporabo za
javni promet.
(7) Policist ali pristojna služba za nadzor nad občinskimi
cestami lahko odredi, da se iz prometno varnostnih razlogov
prepove javni promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka. Prepoved javnega prometa
mora označiti njen upravljavec in traja do odprave razlogov za
prepoved.
18

Policijska pooblastila

Pooblastila komunalnih redarjev
16. člen
|.g fll
Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili opraVI)1 izVa
redarska služba (komunalni redarji) in v zvezi s tefl «
ukrepe, ki so s tem in drugimi zakoni prenešeni n®c I,
ukrepe določene s predpisi lokalnih skupnosti (ot>
Pristojnosti lokalnih organov oblasti
17. člen
(1) Za nemoten in varen promet na občinskih cesta'1
odgovorne lokalne skupnosti (občine).
k'0
(2) Zaradi nemotenega in varnega prometa v naseljih
skupnost:
1. določi prometni režim v naseljih: 2. določi
pogoje in način dela redarske službe (komunalni reza
zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in "
nimi vozili.
(3) Prometno ureditev na državnih cestah ureja zakon o)
cestah.
18. člen
Hi''
(1) Lokalna skupnost zaradi nemotenega in varnega P'°
v naseljih:
1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je P°n\(^
upoštevati pri delih na cestah v naseljih;
2. uredi način gonjenja in vodenja živine;
3. odredi pogoje in načine za odvoz nepravilno Par.3/
vozil ter sredstva, s katerimi se vozniku, ki je nep
parkiral, prepreči odpeljati vozilo (npr. lisice);
.4. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za Pe
nevarnih mestih;
0\tif
5. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnos ^
pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenm
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glh'*?ravstver>ih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in dru6 od< r edi■ ' ^er se udele*enci pojavljajo v večjem številu;
,aar,, : . Pogoje in načine odvoza počitniških prikolic in
7 Puščenih vozil;
redi
odstranitev uničene, poškodovane, iztrošene ali
neu°^
no
noJ>
Postavljene prometne signalizacije ter postavitev
ve
signalizacije.
o>2a[ad' zagotavljanja varnega odvijanja prometa lahko
l|avc ? Vneskupnosti,
pristojen za promet, predlaga upravceste
^oloč
t poset5ne
omejitev največje dovoljene hitrosti in
v
nas r
prometne ureditve na državnih cestah
c
este8 t6r spre)me enake ukrepe za pomembnejše občinske

Pomen izrazov
19. člen
njj pg^116211' izkazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo nasledvsaka
Promif 16 povrSino
tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot
fenci
lahko uporabljajo vsi ali določeni udelePre
)r0rne,U p0d
dpisi
P°9°''' določenimi z zakonom in drugimi
2
0r
9anna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni
a
7
*u iav V skladu
merili za kategorizacijo javnih cest razglasil
cest0
D,
Porahi°
določene
in jo lahkoz zakonom
vsak prosto
rir,._r
ia
na
način
in ob kategorije
Doooiih. določenih
in
drug •mi
Predpisi;
k

Con!,9°['Zi,rana cesta je vsaka prometna površina, ki ni
na načir'Zlrana kot iavna cesta in na kateri se opravlja promet
lastnik iln pod Pogoji, kot jih v skladu s tem zakonom določi
šine (□ H°d n'e9a pooblaščeni upravijalec te prometne povr2emi il* ,un
,ne ceste. dovozne ceste in pristopi do objektov ter
buSne
kcionalne prometne površine ob objektih, avtoPostaje, ceste v zasebni lasti ipd);
4
katerf!;3, rezer
virana za motorna vozila, je javna cesta, po
zakonr,1110
'0 V02i,i samo tista motorna vozila, ki v skladu s tem
171 latl
Spredf,
ko razvijajo določeno hitrost in je označena
Pisano prometno signalizacijo;
Pro^a.Vna Ces,a je kategorizirana javna cesta, ki je namenjena
v
državi U P°vezovaniu regij ter pomembnejših naselij
Zovaniu 'n 2 enakim' v sosednjih državah, prometnemu poveP0fne' Pokrajin znotraj države ter prometnemu povezovanju
P°ve?a 1 nieiših naselij znotraj pokrajine. Će na taki cestni
del (jrž ay zgrajena obvozna cesta mimo naselja, je sestavni
ne ceste tudi njen del, ki poteka skozi naselje;
ska
9ibanju°van
eSi

Cljo;

cona je prometna cona, ki je namenjena
P cev in kot taka označena s prometno signaliza-

k'iVče0ri
k i.e de| javne ceste,
tSOOriifte nokator

liije
9li s.
ze^j®9

s katerim se javna cesta iste ali
i ' nekategorizirana cesta ali pristop do objekta
navezuje na to cesto;

' * Prometna površina, ki je namenjena izključno pešn aćem ezde
Ap6 oiDo?
- rno,or
' i em cem, kolesarjem in voznikom koles
e
Za
sam)
'
Dot"™
' traktorjem
in vkmetijski
javni ces! P°
ezne
udeležence
cestnemmehanizaciji,
prometu ob
n
e
■cijo;® a ohd nje' innamenjena
prometu
motornih
vozil,
mora biti
označena s predpisano prometno signaliza9.
^Orrieti3 nr,e
^ani promet (kombinirana pot) je s predpisano
aii v
si
eč ^rstam
9nalizacijo označena pot, ki je namenjena dvema
^ornet m d
udeležencev v cestnem prometu in katerih
^^nien seboj ni fizično ločen. Kombinirana pot je lahko
rt1
pe cem
°torjern 3 voznikom
®
' kolesarjem,
s pomožnim
traktorjev invoznikom
kmetijskekoles
mehanizacije;

10. križišče je prometna površina, na kateri se križata dve ali
več cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v širšo
prometno površino (trg ipd.);
11. križišče s krožnim prometom je krožno ali krožnemu
podobno vozišče, ki je urejeno za enosmerni krožni način
vožnje v križišču;
12. vozni pas je vzdolžni del vozišča, ki je namenjen vožnji
vozil v eni smeri in ga lahko sestavljajo en ali več prometnih
pasov, prometni pas za počasna vozila, prometni prehitevalni
pas ter pospeševalni in zaviralni pas;
13. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni dei voznega pasu, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo vozil v eni
vrsti;
14. prometni pas za počasna vozila je označen vzdolžni del
voznega pasu, namenjen vožnji tovornih in drugih vozil, ki
zaradi počasne vožnje (npr. na vzponih) onemogočajo odvijanje tekočega prometa;
15. prometni prehitevalni pas je označen vzdolžni del voznega
pasu, namenjen prehitevanju vozil;
16. pospeševalni in zaviralni pas sta označena vzdolžna dela
voznega pasu, namenjena vključevanju ali izključevanju vozil
s priključne ceste ali na njo, na drugo javno cesto ali na
nekategorizirano cesto, ki se priključuje na ta vozni pas;
17. posebni pasovi so odstavni pas, pas za parkiranje, kolesarski pas in pas za pešce;
18. odstavni pas je označen vzdolžni del vozišča, namenjen
ustavljanju vozil v sili, po katerem vožnja ni dovoljena;
19. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, namenjen ustavljanju in parkiranju vozil;
20. ločilni pas je del cestišča, s katerim so fizično ločeni vozni
pasovi, in označen del vozišča, po katerem je promet prepovedan;
21. robni pas je del cestišča, namenjen označevanju robov
vozišča;
22. pas za pešce je označen del vozišča, ki je namenjen hoji
pešcev;
23. kolesarski pas je del ceste, namenjen prometu koles in
koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z vzdolžno
črto na vozišču ali pločniku;
24. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo
označena pot, ki je namenjena izključno vožnji koles in koles
s pomožnim motorjem;
25. pločnik in kolesarska steza sta del cestišča, ki nista v isti
ravnini z voziščem ali sta od vozišča ločena kako drugače;
26. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena
pot, ki je namenjena izključno hoji pešcev;
27. bankina je del cestišča ob vozišču ali robnem pasu,
zgrajena kot njegov utrjeni ali neutrjeni del;
28. cona za pešce je prometna cona, ki je namenjena predvsem pešcem. Drugi udeleženci v prometu jo lahko uporabljajo samo v primeru, da je tako določeno s prometno signalizacijo, vendar s hitrostjo največ 30 km/h;
29. prehod za pešce je del površine vozišča ceste, ki je
namenjen prehajanju pešcev čez vozišče in je označen s predpisano prometno signalizacijo;
30. otok za pešce je dvignjena ali kako drugače zaznamovana
površina na vozišču, namenjena začasnemu postanku peš-
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cev, ki prečkajo vozišče ali križišče, vstopajo v vozilo javnega
prometa za prevoz potnikov ali izstopajo iz njega;
31. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po
cesti, razen posebnih prevoznih sredstev, kot so: skiro,
kotalke, rolke, otroška kolesa, motorne sani itd.;
32. enosledna vozila so vozila, katerih sled ni širša kot 50 cm;
33. večsledna vozila so vozila, katerih sled je širša kot 50 cm;
34. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti
z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem;
35. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu
oseb, ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev;
36. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu
tovora;
37. 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);
38. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki
ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
39. pregibni 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;
40. traktor je motorno vozilo, ki je konstruriano tako, da vleče,
potiska ali vozi traktorske priključke oziroma se uporablja za
njihov pogon ali vleče priklopno vozilo;
41. 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;
42. 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;
43. avtodom je motorno vozilo s posebnim ohišjem in stalno
opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb;
44. delovni stroj je motorno vozilo razen traktorja, ki je namenjeno opravljanju del z vgrajenimi naparvami in na ravni cesti
ne more razviti večje hitrosti od 30 km/h;

52. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega naiv^
dovoljena masa ne presega 750 kg;
nič!
53. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo s P®
nim motorjem, katerega konstrukcijske značilnosti v ce
prometu na ravni cesti ne omogočajo hitrosti, večje oa
h,in katerega delovna prostornina motorja ne preses
ccm;
dve«1
54. kolo je enosledno ali večsledno vozilo z nairT|f"]l ;
moć|"
kolesoma, ki ga poganja voznik s pedali z lastno
55. traktorski priključek je zamenljivo orodje za °Pr®
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, P°* ^
nosi traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, »
niča itd.);
56. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival.
57. skupina vozil je med seboj povezana skupina 10n8^,
enega vlečnega in najmanj enega priklopnega voz' ,
v cestnem prometu udeležena kot celota;
*
is^
58. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti p" «
prometnem pasu v isti smeri z enako hitrostjo in v
medsebojni razdalji;
59. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki1)!1
registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi za i
-kupif'
60. največja dovoljena masa je masa vozila oziroma s"1
vozil skupaj z njegovo oziroma njihovo nosilnostjo;
■ toVO1*
61. masa vozila je masa praznega vozila brez oseb in10 „»
s polnim rezervoarjem za gorivo, predpisano opre"
borom;
62. nosilnost je dovoljena masa, do katere se srna
obremeniti po proizvajalčevi deklaraciji;
63. skupna masa je masa vozila skupaj z maso tovora, k'^,
njem prevaža, upoštevajoč tudi maso oseb, ki so na voz '
tudi morebitnega priklopnega vozila skupaj z maso t°v
2
'
64. osna obremenitev je del skupne mase, s katero o„e\VO0fi
na vodoravni podlagi obremenjuje vozišče, kadar voz
ruje;
65. udeleženec v cestnem prometu je oseba, ki je na k8"r
koli način udeležena v cestnem prometu;
66. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo;

45. delovno vozilo je motorno vozilo razen traktorja, ki je
v namenjeno opravljanju del z vgrajenimi napravami in na
ravni cesti lahko razvije hitrost, večjo od 30 km/h (bager,
buldožer, kombajn, valjar, finišer itd.);

67. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, Ki P1 v„jif
hodi, vleče ali potiska vozilo, se premika z invalidski"
'
kom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, in 0 |<if
uporablja za premikanje posebno prevozno sredstvo,
tem zakonu ni vozilo;

46. 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;

68. gonič, vodič ali jezdec živali je oseba, ki goni žival °*',||
čredo ali pa vodi žival, namenjeno vleki, prenosu tovo
jaha;

47. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo
ali je namenjeno izključno vleki vozil;
48. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi
oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski;
49. tirno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po tirih;
50. priklopno vozilo je vozilo, ki je namenjeno temu, da ga
vleče drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali
kot polpriklopnik;
51. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je
konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno
vozilo;
20

69. gospodarska vožnja je prevoz s kmetijskimi, 9°setijS*!
skimi in gradbenimi vozili, ki se glede na naravo Wv
gozdarske in gradbene dejavnosti opravljajo na krajsj (j
Ijah do skladišč in delovišč. Pri tem lahko vozila, ' ^
vozilih in najmanjša dovoljena hitrost odstopajo oci
d
tega zakona, vendar morajo biti vozila označena, da s°g<f '
vožnji, ne smejo presegati največjih dimenzij, skup 1
osnih obremenitev in smejo ogrožati drugih ude
v cestnem prometu;
K"'!
70. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko £aS®' rfP
potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki, ali da s
oziroma razloži tovor, ali odpravi okvara na vozilu;
71. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoč® 5'S
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Parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka,
*en ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se
I®avvozilo izognilo prometni nesreči, ali zato, da je voznik
nal skladno s predpisi o varnosti prometa;
-7 «
vožnja mimo je vožnja mimo udeleženca v cestnem pro®tu, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču;
^ srečanje je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu,
Pohaja iz nasprotne smeri;
metPrehi,evan
'e 'e vožnja mimo drugega udeleženca v proSe remika
Dr
k ^
Ppa se ne P°
istem
voznem
pasu
v isti
za
^ eriitevanje
šteje
hitrejša
vožnja
mimo
posmeri;
vzporedm
prometnem pasu;
7fi Vldna
. m
razdalja je dolžina ceste pred udeležencem v cestPrometu, ki jo udeleženec lahko vidi;
Sr)0'na razda'ia je razdalja med skrajno točko na levi ali na
de«i'
>i strani vozila do drugega vozila, udeleženca v cestnem
Prometu ali pa do ovire;
ri

' *avorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja
Popolne ustavitve;

reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi v eni sekundi;
Bo pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in
CdV
orna pot;
81 Z T an ana
"sta | ,an
' '^
vidljivost ie vidljivost, ki je manjša od poti
će se
Znaalvečjo
ia'dovoljeno
udeleženec
hitrostjo; v cestnem prometu premika
82 1 Ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda;
83
Viran e e ravnan e
v na°
'
i udeleženca v prometu, ki je
as rot u'
i z določili tega zakona, posledica česar je sprerne P srT1er
0ruTe
i ali hitrosti drugega oziroma oteženo gibanje
9 9a ali drugih udeležencev v cestnem prometu;
84
kadg anesljivo je ravnanje udeleženca v cestnem prometu,
ali d Zaradi
neizkušenosti,
neznanja,
vpliva alkohola,
mamil
V9ih
vzrokov
ne obvladuje
več lastnega
obnašanja
ali
a v
pro e,r| cestnem prometu in prihaja zaradi tega do kršitev
ih pravil, prometnih znakov ali odredb;
85
^etu^u-0*30
'6 'e tal*0 ravnanie udeleženca v cestnem proe v nas rot u z
česar'■* n'agla
P i
določili
tega zakona
posledica
sprememba
smeri oziroma
hitrostiindrugega
ali
dr
ud
U(j6|' ^ eležencev v cestnem prometu ali pa je moral drugi
Pr
v
orn ,ec
cestnem prometu za gibanje uporabiti sosednjo
0
njena Prometu
Površino
prometno površino, ki ni nametake oziroma
vrste udeležencev;
prodno
pod vplivom alkohola je udeleženec v cestnem
nj6 v etu takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnaPrometu nezanesljivo;
Ud6|gl0me,na nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo
vej; Q 0 vsai eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali
rriato6r|-k umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala
alna škoda;
Glede na posledice prometne nesreče delimo na:
Cnsre*e I. kategorije - so nesreče, pri katerih je nastala
i. nes'rT1?eteria|na škoda,
os6b , ®J-0H.telesno
kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več

3. nes*
poškodovanih,
ka,e
°seb h
gorije
- so nesreče, pri katerih je ena ali več
4. nesre a° ,e,esno poškodovanih,
ali je Urr,*e IV. kategorije - so nesreče, pri katerih je kdo umrl
rl za posledicami nesreče v 30 dneh.
s svUQcj®mle^enec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je
' ravnanjem pripomogla, da je prišlo do nesreče, in

vsakdo, ki je v nesreči utrpel škodo, bil telesno poškodovan
ali je zaradi posledic nesreče umrl;
90. 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 cestenm prometu, ali zaradi skupine motornih vozil,
ki zavzema na cesti več prostora, kot je običajno.
91. strokovni pregled udeleženca v cestnem prometu je zdravniški pregled ali zdravniški pregled in odvzem krvi in urina ali
drug izvedeniški pregled, s katerim se na zahtevo policista
ugotavlja, ali je udeleženec v cestnem prometu zaradi alkohola, mamil, zdravil ali psihoaktivnih sredstev sposoben za
varno udeležbo v cestnem prometu oziroma njegova zanesljivost v prometu.
92. upravljavec ceste je za državne ceste Republiška direkcija
za ceste ali podjetje, ki ga Republika Slovenija ustanovi za
upravljanje določenih državnih cest, za občinske ceste
lokalna skupnost, za nekategorizirane ceste pa lastnik ali pa
od njega pooblaščena oseba. Za javno cesto za katero je
sklenjena pogodba o koncesiji za izkoriščanje in vzdržavanje
te ceste, je upravljavec pravna ali fizična oseba, kateri je
dodeljena koncesija.
(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem
zakonu enak pomen, kot ga določa Zakon o javnih cestah.

II. PRAVILA V CESTNEM PROMETU
20. člen
(1) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po prometnih pravilih, razen če:
1. je s prometnim znakom določeno drugače,
2. to odredi policist v okviru svojih pooblastil.
(2) Udeleženci v cestnem prometu se morajo obnašati tako,
da s svojim ravnanjem ne ovirajo, ogrožajo oziroma obremenjujejo drugih udeležencev ali jim povzročajo škodo, razen če
ta zakon ne določa drugače.
(3) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo
prvega ali drugega odstavka tega člena. Ce je s storjenim
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000
SIT in 7 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek drug
udeleženec v cestnem prometu, ki ne ravna v skladu
z določbo drugega odstavka tega člena.
Vozni pasovi
21. člen
(1) Voznik mora uporabljati za vožnjo z vozilom izključno
vozni pas, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, kateri
pripada njegovo vozilo.
(2) Voznik mora voziti po desnem voznem pasu glede na
dovoljeno smer vožnje, razen če ta zakon določa drugače.
(3) Voznik mora voziti čim bliže desnemu robu vozišča, tako
da se promet varno in tekoče odvija.
(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
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(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.
Prometni pas
22. člen
(1) Na voznem pasu z dvema ali več prometnimi pasovi mora
voznik voziti po sredini prometnega pasu. Če se promet tako
zgosti, da na prometnih pasovih nastanejo kolone, lahko
vozniki v eni koloni vozijo hitreje kot v drugi.
(2) Na cestah z več prometnimi pasovi v naselju, razen na
avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, lahko voznik
vozi po katerem koli prometnem pasu, namenjenem prometu
vozil v isti smeri. V tem primeru lahko vozniki, ki vozijo po
enem vzporednem prometnem pasu v isto smer vožnje, vozijo
hitreje od vozil na sosednjem prometnem pasu.
(3) Če je na cesti z več prometnimi pasovi v isti smeri onemogočeno tekoče odvijanje prometa na enem od prometnih
pasov ali se pas konča, so vozniki dolžni omogočiti vključevanje na pas, po katerem se odvija promet, tako da upoštevajo
takšno razdaljo do prednjega vozila, da se lahko izmenoma
vključi v promet še po eno vozilo (vskočni sistem).
(4) Voznik sme zapeljati na drugi prometni pas le, če je bila
namera pravočasno nakazana s predpisanim znakom.
(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali tretjim odstavkom tega
člena.Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000
SIT in 2 kazenskima točkama.
(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s četrtim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.

Sprememba smeri In premiki z vozilom
23. člen
(1) Vsako spremembo smeri vožnje in vključevanje v promet
mora voznik pravočasno nakazati s predpisanimi znaki.
(2) Pri vključevanju v gostem prometu voznik lahko ovira
druge udeležence v cestnem prometu, vendar ne več, kot je
nujno potrebno.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral več kot je nujno potrebno, se kaznuje z denarno kaznijo
15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in
4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.
(5) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ne ravna v skladu
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
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Vzvratna vožnja
24. člen
(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji- Vozni*
vozi vzvratno po desni strani desnega voznega PasUt e(I)!
vožnji mora imeti vključene vse smernike, razen pri vzvratn
vključevanju s parkirnega prostora.
(2) Znak iz prejšnjega odstavka, ki ga voznik daje s smernl
kom, mora dajati ves čas, dokler traja tak premik.
(3) Vzvratna vožnja ni dovoljena v predorih, na nepregle^nitl
delih cest in v pogojih zmanjšane vidljivosti.
(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije, tovora^
6
drugih okoliščin vozniku omogočen pogled na dogajanj
^
vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo in"'BJI...
zadnji strani vozila vgrajeno belo luč in poseben zvočni
nal, ki se vklopita z vklopom prestave v vzvratno vožnjo(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznjjj
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim ali četrtim 0C*s,aV
|(a2.
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, ;e j,
nuje z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, ce P^
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 1USIT in 2 kazenskima točkama.
(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkar^'^
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s » L
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom ^
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 = a
5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom s
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazei
točkami.
Razdalja med vozili
25. člen
(1) Voznik mora voziti v razdalji, ki omogoča:
1. da vselej lahko ustavi vozilo, če bi voznik, ki vozi pi"0(*n''
začel zavirati ali ustavljati;
2. varno vrnitev na prometni pas, po katerem vozi, voznf*0
ki ga prehitevajo.
i$
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi t°^a^l
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s '■ m.
točko prvega odstavka tega člena. Če je s storjenimnaP )(i;
škom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo L|<r
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če je s storjenim uP g|f
škom koga ogrožal, pa z denarno kaznijo najmanj 35°
in 7 kazenskimi točkami.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek s
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ne ravna v *
s 1. točko prvega odstavka tega člena.
Zaviranje
26. člen
(1) Voznik he sme naglo zavirati brez utemeljenega fazlc^
(2) Voznik, ki namerava bistveno zmanjšati hitrost
mora opozoriti voznika, ki vozi za njim, tako da večkrat* ^
redoma z rahlim pritiskom na pedalo delovne zavore đe
a*,,«
zavorne luči. Voznik enoslednega vozila, ki nima 10
f0\iC
zavore, vezane na zavorne luči, to stori tako, da dvigi
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s P^jko"'
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim Pr g|f f
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 ®
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškomn
ogrožal, pa z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kaze
točkami.
.
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I4) 2 denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik
,noslednega vozila, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom
,e
3a člena
Hitrost
27. člen
jj) Voznik sme voziti vozilo s tako hitrostjo, da ga lahko stalno
ovladuje in ustavi pred oviro, ki jo lahko pričakuje. Pri tem
J:ora upoštevati stanje ceste, gostoto prometa, vremenske
zmere, vidljivost in preglednost ceste, stanje vozila in
ra
v.02|,, - Hitrost mora prilagoditi tako, da lahko v vidni razdalji
lo ustavi.
itiuvV°znik sme brez upravičenega razloga zmanjšati hitrov °znje in voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence
nem rome,u
kol
P
se za vozilom,
ki vozi
na čelu
d 'or]e s hitrostjo,
ki Kadar
je za najmanj
20 km nižja
od največje
1 "oljene hitrosti na cesti ali delu ceste, nabere kolona vozil
mo
e
Prim<nernem
9°čkraju
takega
vozilatoliko
prehiteti,
voznik
na kolona
prvem
zapeljati
izven mora
vozišča,
da ga
n
° prehiti ali pelje mimo.
9an-adar90će
'e hitrost vozila, za katerim se nabere kolona vozil in
dov r ° hitr varnon prehiteti, za več kot 50% nižja od največje
voz?
osti a cesti ali delu ceste, mora voznik takega
„ ' ®'vklopiti vse štiri smernike, zapeljati na prvem primer"I kraju izven ceste in pustiti mimo kolono vozil.
Szn denarno
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
odst 16 2a prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
Vkom te a
ovir
9 člena.
Če je kaznijo
s storjenim
prekrškom
koga
5 I®a11'ens
se kaznuje
z denarno
najmanj
30.000 SIT
in
®j
kimi
točkami,
če
je
s
storjenim
prekrškom
koga
0q
1 pa z
siti**!denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenKl,t
" točkami.
kazn
kinedenarno
ijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
v sk|
Če ieraVna
adu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
s s,or
kJ®.
jenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
5 000 SIT in 1
PrekrH.
točko,
če je10.000
s storjenim
2 >skom koga ogrožal,kazensko
pa z denarno
kaznijo
SIT in
Unskima točkama.
m
v
d narno kazni
i° vozniškega
2.000 SIT se
kaznujejo
za prekršek
i°2niif
j1 tki ne potrebuje
dovoljenja
in drugi
udeleen
0<

ktavk

0estnem

Prometu, ki ne ravnajo v skladu s prvim
Največje dovoljene hitrosti
28. člen

- ftečja dovoljena hitrost vozila je omejena:
- 3q rn/h - na cestah v naselju,
- ^
- na conah za pešce,
na
do~
poteh
in stezah,
o km/h - v kolesarskih
stanovanjskih
conah.
(?) |ij- avni
*a vo>j|a
h cestah v naseljih je največja dovoljena hitrost
" 70 km/h, če varnost prometa to omogoča.
(3) Na r
0r
*iejeriaSt' 'Zven nasel'i 'e največja dovoljena hitrost za vozila
- iqq
- na avtocestah,
- 8q .
- na cestah, rezerviranih za motorna vozila,
^ m/h _ na vseh ostaiih cestah.
s

ka?^nu'^'e

ne r

®
avna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
' za prekršek:
a) £e
SIT jrp^korači hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 15.000
koga
kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom
5 ka'ra
'' Se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
2r
6ns
^° >ik k kimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom
ka>B„ns,9a ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in
^
kimi točkami.

b) če prekorači hitrost od 11-20 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000
SIT in 8 kazenskimi točkami.
c) če prekorači hitrost nad 20 km/h, z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami. Če je s storjenim
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 45.000
SIT in 9 kazenskimi točkami.
(5) Voznik, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek:
a) če prekorači hitrost do 15 km/h, z denarno kaznijo 15.000
SIT in 3 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
b) če prekorači hitrost od 16 - 25 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi
točkami.
c) če prekorači hitrost več kot za 25 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(6) Voznik, ki ne ravna v skladu s tretjim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek:
a) če prekorači hitrost do 20 km/h, z denarno kaznijo 15.000
SIT in 3 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
b) če prekorači hitrost od 21 do 35 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000
SIT in 8 kazenskimi točkami.
c) če prekorači hitrost za več kot 35 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek drugi
udeleženci v cestnem prometu, ki ne ravnajo v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
Posebne omejitve hitrosti
29. člen
(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila:
1. 80 km/h
- za osebne avtomobile z lahkim priklopnikom in druga
vozila do 7,5 t največje dovoljene mase s priklopnim vozilom
ter vozila s počitniškimi prikolicami;
2. 80 km/h
- za avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago ter avtodom;
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3. 70 km/h
- za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t in
vozila, ki prevažajo nevarne snovi, tovorna motorna 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
vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m.
(2) Kadar je zmanjšana vidljivost zaradi megle, sneženja ali
dežja na manj kot 50 m, morajo vozniki motornih vozil, ki
prevažajo nevarne snovi, 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 ne ravna v skladu z določbo prvega odstavka
tega člena, se kaznuje za prekršek:
a) če prekorači hitrost do 15 km/h, z denarno kaznijo 15.000
SIT in 3 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
b) če prekorači hitrost od 16 - 25 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000
SIT in 8 kazenskimi točkami.
c) če prekorači hitrost več kot 25 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.
Najmanjša dovoljena hitrost
30. člen
(1) Hitrost vožnje vozil na državnih in lokalnih cestah izven
naselja ne sme biti omejena na hitrost pod 40 km/h, razen če
to terjajo ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 40.000

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama s«
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT i"
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.
Splošna prepoved prehitevanja
32. člen
(1) Voznik ne sme prehitevati:
1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati;
2. če je voznik, ki vozi pred njim po istem prometnem pasu. i'
dal znak, da bo začel prehitevati;
3. kadar se z vozilom približuje vrhu klanca, kjer ni zagotov'
Ijena zadostna vidna razdalja;
4. pred in v nepreglednih ovinkih, v predoru;
5. kolone vozil;
6. po odstavnem pasu;
7. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na Pr0"
metni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem;
■
8. če prometni pas za vožnjo vozil iz nasprotne smeri ni p'°5
v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje (prehitevali
v škarje);
9. po prometnem pasu za počasna vozila.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z doloc^
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se ka
nuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenski^
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogr°ža,'
z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi to«
kami.
Izjeme pri prehitevanju
33. člen
(1) Voznik ne sme prehitevati, razen enoslednih vozil:
1. neposredno pred križiščem ali v križišču, razen:
j.
- če voznik, katerega namerava prehiteti, zavija na Pr®
nostni cesti na levo in je na desni strani dovolj prostora;
- kadar vozilo, ki ga namerava prehiteti, zavija na desn°
voznik, ki ga namerava prehiteti, ne zapelje na prometni Pa 1
namenjen vožnji iz nasprotne smeri.
*af
2. neposredno pred prehodom in na prehodu za pešce
železniškem prehodu.
(2) Pri prehitevanju mora voznik paziti, da ima dovolj v®1'1*"
bočno razdaljo do drugih udeležencev, ki jih prehiteva.
(3) Voznik, ki ga prehiteva drugi udeleženec v cestnem Pr° |
metu, ne sme povečevati hitrosti.
(4) Tirna vozila je dovoljeno prehitevati praviloma P° 'fj.
strani. Po desni strani jih je dovoljeno prehitevati le na tn ,
smerni cesti ali kadar je to posebej dovoljeno s prome
znaki.

Prehitevanje
31. člen
(1) Prehitevanje je dovoljeno po levi strani, razen če zakon
posebej ne dovoljuje prehitevanja po desni.
(2) Po prehitevanju se mora voznik z vozilom čimprej vključiti
na prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem.
24

(3) Vožnja v skladu s prvim ali drugim odstavkom 22. člena
tega zakona se ne šteje za prehitevanje.

(5) Največjo dovoljeno hitrost lahko voznik izven naselja
^
kotrajno prekorači, če prehiteva vozilo, ki vozi z rTian«hitrostjo, kot je dovoljeno po cesti, po kateri vozi. Po v
nem prehitevanju mora voznik zmanjšati hitrost na naj ®
dovoljeno hitrost na tej cesti.
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1)2 denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
«nuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
. ugirn, a|j tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega člena,
kaj® S s,orienim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
j®~nii° najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je
jodnim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najan
l 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.

točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(3) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Obračanje

d6narno
kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ne
ru Potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu

36. člen

9im odstavkom tega člena.

(1) Obračanje z vozilom je prepovedano:
Vožnja mimo
34. člen
Rožnik, ki hoče peljati mimo vozila, ovire ali objekta na
Pred S sme
'° storiti po levi ali desni strani, pri tem mora dati
udeležen
"iora°Pri' tem
zavit cem, ki prihajajo iz nasprotne smeri. Če
rnemhD
'. mora paziti na promet za seboj in spre° nakazati s predpisanimi znaki.
svo
''aka6'? V02nik
i° namero, da bo zavil na levo, nedvoumno
nedj umno
'n se P°s,av'l v takšen položaj, iz katerega se da
sklepati, da bo zavil na levo, lahko drugi vozniki
PDoii„°
l,e
)° mimo po desni.

1. na ozkih in nepreglednih odsekih cest;
2. na mostovih, viaduktih, predorih in na nevarnih odsekih
cest;
3. ob večji gostoti prometa v eni smeri;
4. ob zmanjšani vidljivosti na vozišču.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.

g) Votnja
mimo ustavljene kolone na cesti je prepovedana,
pas J1 0znik P° vožnji mimo ne bi mogel vključiti na prometni
le namenjen vožnji vozil v smeri vožnje.
«)Č, 18 dovo
desno
'i Prostora, lahko voznik enoslednega vozila na
Pelje mo
Pametnem pasu s primerno hitrostjo in pazljivostjo
r^' T'
ustavljenega vozila ali kolone po desni strani,
2o a
* njerndar S° SG mora'a voz''a ustaviti Pred križiščem ali

(3) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.

PeScs8 VeVožnji mimo ustavljenega vozila pred prehodom za
'jajo ista pravila kot pri prehitevanju.

(1) Pri srečevanju mora voznik pustiti na svoji levi strani
zadostno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem v cestnem prometu, s katerim se srečuje, če je potrebno, pa se tudi
umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti

^nu 6narno kazn'i° 10 000 SIT in 2 kazenskima točkama se
tretji |e Za Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
Pr
8kršit3,1 četrt'm odstavkom tega člena. Če je s storjenim
SIT jn l0"1 ko9a oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000
koga kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom
to
čkarri?rOŽa'' Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi
(7) 2 enarn
k^nu.
° kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
drupirlf 23 tret
Prekršek
voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
^e je s
i'm' a" četrtim, ali petim odstavkom tega člena,
k^ni. Snenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
5
stor^na'rnan' 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je
rnarii ornim Prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo naj000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(8) £ C narno ka2n
ki n9 '?
ijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
5
Prvim,?buje
vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
a
• " tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega člena.

37. člen

(2) V križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom, ki
prihaja iz nasprotne smeri in zavija levo, tako da ga pusti
mimo s svoje desne strani.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
38. člen
(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim
vzdolžnim nagibom (gorske in druge ceste) veljajo naslednja
pravila:

Zavijanje
(1) pri
^'i^i^černV'ianiU

Srečevanje

35. člen
se mora vozn k

' pravočasno razvrstiti pred

r,a

an u v evo m
p'rom'''
i '
^' bližje levemu robu voznega pasu ali
pri ^e^nan
' Pasv23 zavijanje v levo;
&asu
čim bližje UCOHOMIU
desnemu robu voznega
«u ali
an!i "iu * desno Vlili
kot d "i3 Prometni pas za zavijanje v desno;
razvrščanje določeno
ijimi
'° Prometni znaki, če je razvršč;

!2>z narn
^nuje
° kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
ali
'°Ska? Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s 1., ali 2—
ka*n 9a člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral,
z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi

1. voznik vozila, ki to lažje stori, mora ustaviti in po potrebi
zapeljati nazaj ter omogočiti varno srečanje;
2. na strmih cestah ustavi praviloma tisti, ki vozi navzdol razen
kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi prometnih okoliščin
to lažje storiti. Prav tako je dolžan zapeljati vzvratno tisti, ki to
lažje stori in omogoči varno srečanje;
3. kadar mora na cesti iz prejšnje točke tega odstavka eno od
vozil pri srečanju zapeljati nazaj, mora to storiti:
- tisti, ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo,
- voznik vozila, ki se srečuje z avtobusom,
- vozilo, ki ga je lažje upravljati pri vzvratni vožnji.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
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tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se
kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
Promet v križišču
39. člen
(1) Menjava prometnega pasu v križišču je prepovedana.
(2) Voznik se mora na zadostni razdalji pred križiščem postaviti z vozilom v položaj na tistem prometnem pasu, po katerem
namerava voziti skozi križišče.
(3) Voznik, ki se približuje križišču, mora hitrost vožnje prilagoditi prometnim razmeram v križišču. Voziti sme s tolikšno
hitrostjo, da lahko ustavi in pusti mimo vozila in druge udeležence v cestnem prometu, ki imajo prednost v križišču.
(4) Voznik, ki v križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozilo,
ki prihaja iz nasprotne smeri in vozi naravnost ali zavija
desno.

13
(2) Odpeljati sme šele, ko se je prepričal, da tistega, ki i" a
prednost, ne ovira ali ogroža, posebej v križiščih, kjer nii"
zadostnega pregleda (vožnja do točke preglednosti).

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek vojjfl*
ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, v '
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storj®? ^
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 Si
2 kazenskima točkama
(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkflfl^
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z drus
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom *
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 ='
5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom K ,
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazens
točkami.
(5) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek vo.iZ#
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v"
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Krožni promet

(5) V križišču cest ima prednost tisti, ki prihaja z desne strani.
(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s tretjim, ali
četrtim, ali petim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(8) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim, ali drugim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega
člena.
Vkl|učevanje v promet na javno cesto
40. člen
(1) Voznik mora pred vključevanjem s prometne površine, ki
ni namenjena vožnji motornih vozil, pustiti mimo vsa vozila, ki
že vozijo po prometnem pasu, na katerega se želi vključiti.
(2) Voznik, ki se vključuje v promet na javno cesto z nekategorizirane ceste (dovozne ali gozdne ceste, pristopi do objektov
in zemljišč, funkcionalne površine ob objektih) mora pustiti
mimo vsa vozila, ki vozijo po javni cesti, čeprav ta s prometnim znakom ni določena, kot prednostna.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje voznik, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu s prvim
ali drugim odstavkom tega člena.
Križišče s prednostno cesto
41. člen
(1) Kadar se voznik bliža križišču s prednostno cesto, mora
pravočasno nakazati, da bo zmanjšal hitrost ali ustavil.
26

42. člen
(1) Pri vožnji v križišču s krožnim prometom ima Pre^
tisti, ki že vozi v takem križišču.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi t0^a|ii
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z do ^.
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, s® ^
nuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazen
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga oflf*tofr
z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
kami.
ji*
(3) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prt
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v s
s prvim odstavkom tega člena.
Razvrstitev v križišču
43. člen
(1) Voznik, ki zavija v križišču levo, se po razvrstitvi
sredine križišča, razen če s prometnim znakom ni - - 0,
drugače oziroma če tega ne dopušča promet iz nasp
smeri.
(2) Voznik, ki zavija desno, mora pustiti mimo en0^3|i
vozila, ki vozijo ob njem v isti smeri po kolesarskem Pa
kolesarski stezi in vozijo naravnost ali zavijajo desno.
&
(3) Voznik, ki zavija v križišču desno ali levo, m10nra^
prednost pešcem, ki so že na vozišču, na katero nam
voznik zaviti.
(4) V križišču, kjer je potek prednostne ceste označe" ^
metnim znakom in ta cesta zavija desno, mora biti na Ko ^
ski stezi, ki poteka po tej cesti in je speljana nauSvo $
vozilom, ki. vozijo po stezi, odvzeta prednost z 1 j0|
prometnim'znakom (»križišče s prednostno cesto«
nilno tablo - za kolesarje).
mV
(5) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi a ^
som in drugim vozilom, ki smejo uporabljati posebej
čene prometne površine, ki so desno od prometnega "
/
(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek * ^ ji
ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena- Jf
s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se cApaf
Z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko,„0
S storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kazni)
SIT in 2 kazenskima točkama.
(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi
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trelrU'e a2a prekršek
voznik, ki ne ravna v skladu z drugim, ali
DrskliL " Pe,im odstavkom tega člena. Če je s storjenim
nai
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
3n 25 000 SIT in 5
nim
'
kazenskimi
točkami, kaznijo
če pa je najmanj
s storjeacnn^S^kom koga ogrožal,
z denarno
SIT in 7 kazenskimi točkami.
w i? denarno
kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
• P°,rebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
f'Vim, ali drugim, ali tretjim, ali petim odstavkom tega člena.
Dreki 4d®narno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
odsta t omvzdrževalec ceste, ki ne ravna v skladu s četrtim
n,:'
, tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
n
ajmanj 120.000 SIT.
Izjema od desnega pravila
44. člen
ki vozi naravnost ali zavija desno, ima prednost
vozniki, ki vozijo iz nasprotne smeri in zavijajo levo.
ka2rm<Jenarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
°dst '? za Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
oviral Se ka,e^a "ena.
ie s storjenim prekrškom koga
5 |<a>' . , znuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in
to
°9ro>a?S
čkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
denarno
toćkamj *
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
kfi? denarn° kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
s nrf' mpotrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
odstavkom tega člena.
Prehodi za pešce
45. člen
2* Pohodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetv
Prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo
Pešcern 'n c'ri,9i udeleženci v cestnem prometu omogočiti
da: . varno prečkanje vozišča, če so ti že na prehodu ali
l° znak, da želijo prečkati vozišče.
za pešce se mora voznik ali drug udeleženec
s tako
J voj •0ati
hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi
preko
dem
prehoda oviral ali ogrožal udeležence v cestPrometu, ki stopajo na prehod ali ga prečkajo.
(3\ A e
drUaj i® označba prehoda za pešce na kolesarski stezi ali
» Prometni površini, veljajo ista pravila.
(M y
kazr,,denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
drUQ|,e za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
prej? ?)■ a'i tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
3
° 0on om ^°9a oviral' se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
PreKr«k 0m k'n ®a- kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
Sit i. o
°9 ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000
° kazenskimi točkami.
ki^edenarn° kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
s Prvj Potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
ali drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
Prehajanje preko železniških tirov
46. člen
Vozila ki se
Predrlo^
premikajo po železniških tirih, imajo
°st pred vsemi drugimi udeleženci v cestnem prometu.

C£niki,k
i se približujejo prehodu preko železniških tirov,
Hooo^ Voz'ti s takšno hitrostjo, da lahko ustavijo pred pre/».
ni TI3
») Urinla*
v
Pred nT T,
cestnem prometu se mora vselej ustaviti
p ®hodom čez železniško progo:

1. če se bliža vozilo po tirnicah;
2. če so se zapornice ali polzapornice začele spuščati ali so že
spuščene;
3. kadar prihod vozila po tirih naznanjajo svetlobni allri^dčni
signali oziroma opozarjajo, da se bodo zapornice začele
spuščati;
4. kadar ustavlja promet železniški delavec s predpisanim
znakom.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z drugim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim in
s tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT
in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi
točkami.
(6) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ki ne ravna v skladu
s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
Železniški tiri brez zapornic
47. člen
(1) Prehod preko železniških tirov, na katerih ni zapornic ali
polzapornic, ki bi napovedovale bližanje vozila, oziroma te
naprave so, pa ne delujejo, smejo udeleženci v cestnem
prometu prečkati šele, ko se prepričajo, da po tiru ne prihaja
tirno vozilo.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(3) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznujejo za prekršek ostali
udeleženci v cestnem prometu, ki ne ravnajo v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
Ustavljanje in parkiranje
48. člen
(1) Ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno:
1. kadar je prepoved izražena s prometnim znakom;
2. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred
prehodom;
3. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali
drugih poteh;
4. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda
oziroma proge;
5. v križišču in v razdalji manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča;
6. v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu;
7. na označenem avtobusnem postajališču ali manj kot 15
m od njega;
8. na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod
klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
9. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim
oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na
vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro
na cesti širok manj kot 3 m;
10. na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem prometnem pasu;
11. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo drugim udeležen-
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cem v cestnem prometu postavljeni prometni znak ali
napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
12. na vozišču ceste izven naselja;
vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu
voSii.
(2) Voznik mora vselej, kadar ima možnost, ustaviti ali parkirati vozilo izven vozišča.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.

Cone za kratkotrajno parkiranje
52. člen
(1) Kadar je to potrebno, se lahko zaradi interesov stanova
'C |(
arkl n
ali za olajšanje prometne situacije časovno omeji P arK[ .L
na določenih cestah ali delih cest (kratkotrajne P %
cone). Čas kratkotrajnega parkiranja ne sme biti krajši o°
minut in ne daljši od 24 ur.
(2) Kratkotrajne parkirne cone se označijo z modrimi črt3"1
na cestišču in z doponilnimi tablami.
(3) Pri parkiranju v kratkotrajnih conah mora voznik ozna'1
čas prihoda na predpisan način
(4) Z denarno kaznijo 3.000 SIT se kaznuje za prekršek voz"'
ki ne ravna v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

Zapustitev vozila

Označitev ustavljenih vozil

49. člen
(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da
vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev v cestnem
prometu ali vozil, in vozilo zavarovati pred neupravičeno
uporabo.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa |e s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.
(3) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.
Zdravstveni delavci in invalidi
50. člen
(1) Zdravstveni delavci in delavci socialnih služb, kadar obiskujejo bolnike, in invalidi, ki imajo okvarjene spodnje okončine, smejo parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev
v cestnem prometu.
(2) Parkirano vozilo iz prejšnjega odstavka mora biti posebej
označeno.
(3) Znak iz prejšnjega odstavka izda območna enota za notranje zadeve, kjer ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče ali sedež.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena.

53. člen
(1) Če večsledno vozilo obstane zaradi okvare, Pr0l^{jnesreče ali drugega vzroka na cesti, kjer ga nimogoče p
kovati,in zato predstavlja nevarnost za druge udellez '
v cestnem prometu, mora voznik takoj vklopiti vse štiri s
nike. Na nevarnih delih ceste oziroma če vozilo nima nap ^
za vklop vseh štirih smernikov ali ta ne deluje, pa mora * ^
postaviti varnostni trikotnik, ki je dobro viden, da ga vo
ki prihajajo za njim, pravočasno opazijo.
■ i nft fti ^
(2) Varnostni trikotnik je potrebno postaviti najmanj i«"
vozilom in 1 m od roba vozišča.
(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti tako;
1. da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, dobro vidijo;
^
2. na taki razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja oo (l
in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno
vozilo ali zapelje mimo vozila, ne da bi koga ogrožal aH
bolj, kot je potrebno.
ki Prf
(4) Ustavljeno tovorno vozilo, kolono vozil ali vozno, ^
važa nevarne snovi, je treba označiti z dvema trikotn .
v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega c
(5) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna
mora biti znak iz prvega odstavka tega člena postav)) ^
najmanj dvakratni razdalji zavorne poti vozila, ki vozi
večjo dovoljeno hitrostjo.
(6) Če tehnično stanje vozila to omogoča, je treba up°s'8
določila o osvetljevanju vozila.
(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima
a'1
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s P
drugim, ali tretjim, ali četrtim, ali petim, ali šestim odsi ^
tega člena. Če je s storejenim prekrškom koga ov' |0(
kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenski <r(
kami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z o
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
Ustavljeno vozilo na tirnicah
54. člen

Odpiranje vrat vozila
51. člen
(1) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik oziroma potniki ne smejo odpirati vrat, če s tem ovirajo ali ogrožajo druge
udeležence v prometu.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik
ali potnik, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko se kaznuje za
prekršek voznik, ki ovira, če pa s storjenim prekrškom koga
ogroža, z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama.
28
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ate9
(1) Kadar voznik iz razlogov iz prvega odstavka 53. cl®'
,
1
1:
zakona ostane z vozilom na tirnicah, ga mora takoj 0(i
Če tega ne more storiti, mora takoj obvestiti pristojne
^
(železničarsko, policijsko postajo, vlečno službo) |f1 v
časno opozoriti voznike, ki vozijo po tirnicah.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z ° eK^
tMfLčlena. Če je s storjenim prekrškom koga ovira'1
nuje i denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi toč*
pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
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(5) Motorna vozila morajo tudi podnevi voziti s prižganimi
zasenčenimi lučmi.

"'•VOZILA V PROMETU
Uporaba luči in odsevnikov
55. člen
liat^°'°rna voz'la v cestnem prometu morajo imeti in uporab' ' Podpisane luči in odsevnike. Drugi udeleženci morajo
Porabljati luči in odsevnike po določilih tega zakona.
fcila imajo lahko na zadnji levi strani v osi zadnjih luči za
v *e"l®yanje vozila še dodatno rdečo luč za označitev vozila
v£9°jih zmanjšane vidljivosti. Ta luč se sme uporabljati le
^pogojih, ko je vidljivost iz kakršnega koli razloga zmanjšana
m n se ne smo
qor 10 zad
-'
uporabljati, če na vozilu ne
m
mri
nje25luči
°4ne|ša od
W. za označevanje vozila. Luč ne sme biti
ki n« denarno
kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
v
Ce ;!!ravna
s,or skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
I( J®.?
ienim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
5
0 S,T in 1
Prek'tL.
kazensko
točko,kaznijo
če pa je
s storjenim
. "rakom koga ogrožal,
z denarno
10.000
SIT in
ženskima točkama.
ojs?®,ali udeleženci, ki ne ravnajo v skladu s prvim ali drugim
avkom tega člena, se kaznujejo z denarno kaznijo 1.000

(6) Ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti zunaj naselij
morajo biti ustavljena vozila na vozišču osvetljena z lučmi za
označevanje vozila, če pa te ne delujejo, morajo biti vozila
označena kot ovira. V naseljih zadostuje, da je vozilo osvetljeno z lučmi za označevanje vozila na tisti strani vozila, ki je
obrnjeno proti sredini ceste. Označitev vozila ni potrebna, če
je cestna razsvetljava taka, da je vozilo dovolj vidno ali če je
vozilo na označenem parkirnem prostoru. Vozil, ki jih je
mogoče brez težav odstraniti s ceste, se ne sme pustiti na
vozišču.
(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s tretjim, ali četrtim, ali petim, ali šestim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko
točko, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama.
(9) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.

Luči in odsevnikl, ki ne smejo biti na vozilu
56. člen
0Z
ne sme irnet na re
'deče
'
Pstrani
dnji pa
strani
rdeče
luči in ne
rUm 9a"°odsevnika, na zadnji
ne bele
ali selektivno
a
e Uči ali
* dni? ' - odsevnika, razen v primeru, ko ima vozilo na
«rani belo ali selektivno rumeno luč, ki se vklopi le ob
vkl0 eni
in |u*j za vzvratni prestavi. Izjema velja za registrsko tablico
i> e«U ćlena
osvetlitev registrske tablice ter za dodatne žaromete
'
tega zakona.
(2\ i za
s° p"jj označevanje vozila morajo biti prižgane ves čas, ko
zgane bleščeče, zasenčene luči ali meglenke.
(3)
"fazaniodsevnik' med vožnjo ne smejo biti zakriti ali

ki ne<!enarno
kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
tega *fVna
v skladu
s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom
na
e
nui6 *6narno
i® s storjenim prekrškom koga oviral, se kazs storil n m
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je
Sit :no ' Prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000
* kazenskima točkama.

Dodatni delovni žarometi
58. člen
(1) Dodatni delovni žarometi na vozilu se lahko vklopijo le za
osvetlitev delovnega mesta in ne smejo slepiti ali motiti udeležencev v cestnem prometu.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Označevanje vozičkov In delovnih strojev

ki'ned®narno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
8 ,re,
v
iirn
°zniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
Osvetlitev
^

57. člen
v

predorih in v pogojih zmanjšane vidljivosti je
Porabiti luči v skladu s 55. členom tega zakona.
te) Pravi|
Casn0 jas nćitse voz' z bleščečimi lučmi. Luči je treba pravoga SL ? '. če prihaja nasproti drugo vozilo, organiziv
°*eča , a Pešcev oziroma tirno vozilo ali če je spredaj
*asent n°z,l.° tako blizu, da bleščeče luči motijo voznika. Ob
Ju je potrebno zmanjšati hitrost vozila.
(3)
Na
Sr
No ? ' osvetljeni z javno razsvetljavo in v predoru, se ne
"Porabljati bleščeče luči.
(4) £ .
S, J? vidljivost manjša kot 50 m, je dovoljena uporaba
adar
Dlt .
"'O'aio h'
na večslednem
vozilu prižgane
meglenke,
i hkratisoprižgane
luči za označevanje
vozila.

59. člen
(1) Pešci, ki vlečejo ali potiskajo vozičke ali delovne stroje, jih
morajo ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti opremiti
spredaj z najmanj eno belo in zadaj z rdečo lučjo, pritrjeni na
levi strani. Luč ne sme zaslepiti drugih udeležencev v cestnem
prometu.
(2) Pešci, ki zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju hodijo
ponoči po vozišču ali tik ob njem, kjer ni označene pešpoti,
morajo nositi na strani, ki je obrnjena proti vozišču, belo luč
ali odsevnik bele barve.
(3) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek pešec,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim odstavkom tega člena.
Označevanje živali ali črede
60. člen
(1) Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo čreda
ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj
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in ob strani z ustreznimi lučmi ali odsevniki. Označbe morajo
biti nameščene tako, da jih udeleženci v cestnem prometu,
katerim so namenjene, pravočasno opazijo.

kombinirana ali tovorna vozila tako, da tovor sega "al
1 m preko prednjega dela vozila. Sprednji konec tovor«
sme biti nižji od nivoja strehe vozila.

(2) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek gonič
ali vodič živali oziroma črede, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena.

(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela voz®
Na tovornem ali priklopnem vozilu mora biti najmani
tovora kontinuirano oprtih na tovorni prostor.

Opozorilni znaki

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima t°čl<a^,|
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s pn"
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim PJ?4
g* ji
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 s KOS1
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom1
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenski"
kami.

61. člen
(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake lahko izjemoma da
voznik pri prehitevanju izven naselja ali kadar je ogrožen
oziroma je ogrožen kdo drug. Pri prehitevanju v naselju sme
praviloma opozarjati le s svetlobnimi opozorilnimi znaki.
(2) Voznik mora vklopiti vse smerne kazalce na vozilu:
- pri vstopanju ali izstopanju otrok oziroma invalidov v avtobus oziroma kombinirano vozilo ali iz njega;
- če opozarja druge udeležence v cestnem prometu na nevarnost na cesti, posebno če je zadnji v koloni vozil, ki je obstala
na cesti izven naselja;
- če vozi vzvratno.
(3) Zvočni signali ne smejo biti sestavljeni iz različnih tonov in
ne smejo presegati predpisane jakosti.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000
SIT in 2 kazenskima točkama.
Tovor
62. člen
(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev
tovora, morajo biti na vozilu naložene in pritrjene tako, da:
1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence
v cestnem prometu;
2. ne povzročajo škode na cesti in objektih;
3. ne onesnažujejo okolja;
4. ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;
5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
6. ne zmanjšujejo voznikovega vidnega polja;
7. ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih
predpisanih označb;
8. se ne razsipavajo ali padajo z vozila.
(2) Z vozila ali iz njega se ne sme raztresati tovor, sneg, led,
voda oziroma blatne in podobne snovi.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
(5) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Pravila nalaganja

niš* oiKsneo \ (i)
BS ejunsb«
63. člen
'
mn^vRtebc
(1) Tovor ne sme segati čez prednji del vozila. Lažje predmete
lahko na prtljažniku na strehi prevažajo osebni avtomobili,
30

(4) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek s
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Označevanje tovora
64. člen
(1) Če sega tovor več kot 1 m preko najbolj oddalje"]®
na zadnji strani vozila, je potrebno tovor na najbolj "
Ijeni točki označiti:
v r
1. na osebnih avtomobilih, enoslednih vozilih in 101
P„ %
— i zf j
vozovih s tablo, velikosti—25 x—25 cm, pobarvano
s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki odseva sv®
^
postavljeno prečno na smer vožnje, ali tkanino 25 x 29

2. na ostalih vozilih s tablo, velikosti 50 x 50 cm, Ba^
izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele
odseva svetlobo in je postavljena prečno na smer"vožnje
(2) Če je potrebno, zlasti v pogojih zmanjšane re)
ponoči, je treba znaku iz 1. oziroma 2. točke P
odstavka dodati rdečo neslepečo luč.
(3) Opozorilna sredstva iz prejšnjega odstavka ne sm®l0
višje kot 1,5 m nad voziščem.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima t0^^>
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s P^-elJ
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena. Če je s st0 ^g.flO
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznur
'
SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim P ®nŠKi'
koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kaze
točkami.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posa^
1
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim odsj„'"d«
iifli
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo f
25.000 SIT.
(6) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek"®^
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v
s 1. točko prvega odstavka tega člena.
Tovor - bočna omejitev
65. člen

.
zn

(1) Če sega tovor bočno več kot 40 cm čez luči za ° ?.j i r'
vozila, ga je potrebno spredaj označiti z belimi in za o i
čimi lučmi, ki so največ 1,5 m nad voziščem. V prim®^'^
vidno polje vzvratnih ogledal bistveno zmanjšano. cI /
dodatno namestiti taka vzvratna ogledala, ki omog°
malno vidno polje.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskimat0fSSa
j0|
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladuraz
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga °y' I'kairii'
'huje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi t°c ^
pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
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,^®narno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
pravna ose
ki ne ravna
ba ali samostojni podjetnik-posameznik,
v
na?H
skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
aenarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
Slabo pritrjeni in nepritrjeni predmeti
66. člen

ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim, ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Nalaganje in razlaganje

neDrifSameznr i drogovi, cevi. plošče in drugi slabo pritrjeni ali
tovor
P edmeti ne smejo segati preko stranic prostora za
finui!enarno
kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
za
tega v. na
Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
nji , ae
® - Ce je s storjenim prekrškom koga oviral, se kazpa i
narno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če
20 ,WJU
O0o S|
|!or!en'm prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo
T in 4 kazenskimi točkami.
(3) Z narno
P'jkrj ®
kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
pravna
ki ne ravna
°seba ali samostojni podjetnik-posameznik,
v
pa, ri
skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
"enarno
naimani 25.000
25 000 SIT.
no kazniio
kaznijo najmanj
Tovor kot ovira na cesti

69. člen
(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno le
izjemoma, pod pogojem, da se ne povzroči večjih zastojev
v prometu.
(2) Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati ceste ali povzročati čezmernega hrupa.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.

67. člen
ali del
Poskrh '(OVOr
lovora pade na vozišče, mora voznik
da se ,ak tovor
^ore st0rit
takoj odstrani z vozišča. Če tega ne
žencj J rome,u
' takoj, ga mora zavarovati tako, da drugi udeleTiora taP
niso ogroženi. O tovoru kot oviri na vozišču
ali i?v5alca
?i obvestiti najbližjega policista ali policijsko postajo
odstra' z vozi
rednega vzdrževanja ceste. Tovor mora voznik

Sam to
šča in cesto očistiti, če tega ne more storiti
ittdriJ. na stroške lastnika vozila opravi izvajalec rednega
Rvanja ceste.
ka
ka2nu^anarno
2a p ekrznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
te9a t|eena
r šek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
kaznuiB - Ce je s storjenim prekrškom koga ogrožal, se
,0
2
0

'kamj

kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi

kilned®"arn° kaznijo 1 .500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
bu e
uc
doloAk
vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
°o tegai člena.
H)
^
Dre d narno
kršeiJ prav kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
ki ne ra na
na oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
Pa ž dB. arnv skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
o kaznijo najmanj 25.000 SIT.
2

Ustavljeno vozilo zaradi nalaganja in
razlaganje tovora
70. člen
(1) Če se vozilo ustavi na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja
tovora, ga je potrebno naložiti ali razložiti takoj in ne sme
trajati dalj, kot je nujno potrebno.
(2) Če je potrebno zaradi nalaganja ali razlaganja tovora
vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora voznik za to
imeti posebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ lokalne
skupnosti.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznujejo za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 200 000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

Obremenitev vozila
(1)
Vpr

68. člen
obremenjeno nad nosilnostjo, vpisano
dovoljenju. Obremenitev vozila, za katero ni

Sme biti
ornet°nne
em

Popisan prorne
■ ^oa°
dovoljenje, ne sme presegati normay je določiltno
proizvajalec.
'Tovor
J*, 0sJJ® s^e vozila obremenjevati nad največjo dovoljeno
ali s prometnimi znaki dovoljeno
t r <,s®9ati ^'JU ceste. Vozilo skupaj s tovorom pa ne sme
r ,,,
Predpisanih dimenzij.
' 2 d narno
7*nuje
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
. ru9irti 0H-?rekršek
ki ne ravna v skladu s prvim, ali
om tevoznik,
j°9a
oviral e ka
9a č,ena. Če je s storjenim prekrškom
6
0 kaien :K,? , znuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT
,3'oJai
. rni
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
c
narn
karr,i'
o kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazensKfffli
'^denamn° „kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,

IV. POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV
Odgovornost voznika
71. člen
(1) Voznik je odgovoren, da zaradi tovora, naprav v vozilu ali
na njem, stanja vozila in potnikov ali drugih vzrokov ni zmanjšana vidljivost iz vozila ali voznikova slušna sposobnost. Vozi
lahko le tedaj, ko so vozilo, tovor, prevoz in število potnikov
v skladu s predpisi in tovor ali potniki ne ogrožajo drugih
udeležencev v cestnem prometu. Predpisane označbe morajo
biti dobro vidne.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
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Prepoved uporabe dodatnih naprav
ali opreme

osebe, ki so pooblaščene za kontrolo meril. O delovanj
naprave izdajo pisno mnenje.

72. člen

(6) Če se pri pregledu ugotovi, da je bila naprava nam«'"®
poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da kaže man)
hitrosti oziroma vrednosti oziroma da naprava ne deluj ■
plača stroške pregleda voznik.

(1) Voznik med vožnjo ne sme uporabljati dodatnih naprav ali
opreme, ki bi omejevale ali zmanjševale njegovo slušno in
vidno polje (pustne maske, slušalke, mobitel, itd.).
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(3) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena.
Trajanje vožnje
73. člen
(1) Voznik, ki vozi avtobus, tovorno vozilo ali skupino vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, v 24 urah
ne sme voziti več kot 8 ur; vmes mora imeti najmanj eno
30-minutno oziroma dve 15-minutni 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) Minister za delo, družino in socialne zadeve izda v soglasju
z ministrom za notranje zadeve in ministrom za promet in
zveze natančnejše predpise o tedenskem obračunavanju ur
vožnje, počitku in posadki vozila.

(7) Na praktičnem delu vozniškega izpita in pri učenju voW
lahko kandidat odpira tahograf kot izpitno nalogo.
(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje P^jj
oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki stori preW*?J
iz prvega in drugega odstavka tega člena, odgovorna ose
pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
(9) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in s 6 kazenskfjjj
točkami se kaznuje voznik, ki stori prekršek iz prvega
tretjega odstavka tega člena.
(10) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kazn^
pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ta .
prekršek iz šestega odstavka tega člena, odgovorna oseb" P
z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT.

Gospodarske vožnje
75. člen
(1) Gospodarske vožnje so dovoljene na krajših razdaji^
med kraji, kjer se opravlja kmetijska, gozdarska ali grad''6
dejavnost, predvsem do delovišč in skladišč.
(2) Za gospodarske vožnje se smejo uporabljati pred^6"1
lokalne ceste in kolovozi ter gozdne poti.
(3) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno vdolojjjjj
nih časovnih obdobjih, na določenem območju, je " fl8
s predpisanoprometno signalizacijo na to opozoriti om
udeležence v cestnem prometu.

(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT
in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi
točkami.

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek vOjBJj*'
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega cl«
Če je s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kazn i
z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo
SIT in 2 kazenskima točkama.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 1,200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT.

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v s*
s prvim, ali drugim odstavkom tega člena.

Tahograf
74. člen

$
(6) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kazn<J)e a|
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu s
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna ose
z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(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
32

Varnostni pasovi
76. člen
' r$°
(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki na sedežih, đW®
vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, kot ga je
proizvajalec.
(2) Varnostnega pasu ni potrebno uporabljati oseba m, "'I
z zdravstvenim potrdilom dokazujejo, da jim uporaba V
škoduje.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkami
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s " tffi
odstavkom tega člena. Potnik, ki ne ravna v skladu z lt\if
prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno K®
10.000 SIT.
,
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ki ne ravna v skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

Varnostne čelade
77. člen

Načini vleke

|«mV0Zn
'k 'n P°,niki na motornem kolesu in kolesu z motora 1^3'0 med vožni° nositi na glavi varnostno čelado, ki
"lora"
Diti uporabljena tako, kot je to predvidel proizvajalec.
/arnos,ne elade
[5l,2ld)avs,veni
ni dokazujejo,
potrebno uporabljati
osebam,
ki
m 'potrdilom
da jim uporaba
čelade
od u
ie ali če zanje ni na tržišču atestirane čelade.

BO. člen
(1) Neregistriranih motornih vozil ni dovoljeno vleči z vrvjo ali
drogom.
(2) Motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom:

Sinu!?'? mlaiša od 14 let, ki vozi kolo oziroma kolo s pomožvarnnt
°r'ern' mora nositi med vožnjo na glavi predpisano
Id s s,no čelado. Enako velja tudi za osebo, mlajšo od 14 let,
So
Potnik '<0'esu a" kolesu s pomožnim motorjem, vozi kot

- z vrvjo samo osebne avtomobile, ki imajo brezhibno
delovno zavoro in naprave za upravljanje;
- z drogom vozilo, ki ima brezhibne naprave za upravljanje,
če pa je težje kot vlečno vozilo, pa tudi brezhibno delovno
zavoro.

6narn0 kazni
taznu
10 000 SIT
2 kazenskima
se
Prv a6 za
prekršek)°voznik,
ki nein ravna
v skladutočkama
z določbo
2,jo| , °ds,avka tega člena. Potnik, ki ne ravna v skladu
prve a
ka?mi«
*"'10 10.000 9SIT.odstavka tega člena, se kaznuje z denarno

(3) Če pogoja iz prejšnjega odstavka nista izpolnjena, se lahko
vleče drugo motorno vozilo oprto na vlečno vozilo ali nanj
obešeno.

koieSgenarno
pom

kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik kolesa ali
Odsta?^
ožnim
motorjem, ki ne ravna v skladu s tretjim
<avkom tega
člena.
Vleka
78. člen
(1) Vleka
sama n 6

večsled
nih motornih vozil je dovoljena, če se ta
morejo premikati.

nike Ig'6'*' morata imeti obe vozili vključene vse štiri smerštirih o Pa voz''° ni opremljeno z napravo za vključitev vseh
1
dobro0 vidnim
?rn."*ovvarnostnim
' pa moratrikotnikom.
biti vlečeno vozilo označeno
(3) y a p ar
cestj"^ °kv ienih vozil je prepovedana na avtocesti in
' Nervirani za motorna vozila.
H n,® ®or6 ie vozilo pokvarilo na avtocesti ali cesti, rezervirani
na vozila, je vleka dovoljena do prvega izvoza.
kazn
kfcnj!narn0
ijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
drugi! *a Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
s storie tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. Če je
1
denarni]
Prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
s
storjen0m azn'i° 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je
SlT jn . ' Prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000
kazenskimi točkami.
(6) ^ j,
r r
P 6k $efnarno
kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
ki ne ra*na
Pravvna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
°dstaVk ,eskladu
s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim
9a SIT.
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
nan
l 20.000

Vleka ponoči in ob zmanjšani vidljivosti
79. člen
Ile1) P0
v|6(;
'n ob zmanjšani vidljivosti je vleka dovoljena le, če
V
V02
°*ila
in
'l° opremljeno z rdečimi lučmi na zadnji strani
?rur
,uć
>ien«0,e
' delujejo,
utripajočo
lučjo. in je vlečno vozilo opremljeno
(J) ^ ,4
[<6^nujen53rnorekaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
! 9a ti* P kršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
L^lUie
'e s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se
k1če? adenarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točijo 5? i® s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
^O.ooo SIT in 4 kazenskimi točkami.
(3) 2
etunse*
Cr
®krSeLnarn° kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
k
Pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,

(4) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom
ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m, pri vleki
z drogom pa razdalja ne sme biti manjša od 2 m.
(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000
SIT in 4 kazenskimi točkami.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 20.000 SIT.
Pogoji za vleko
81. člen
(1) Vlečeno vozilo sme voziti voznik, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje za kategorijo, v katero sodi vlečeno vozilo.
(2) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki nima vozniškega dovoljenja in ne ravna v skladu
z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ima neveljavno vozniško dovoljenje in ne ravna v skladu z določbo tega člena. Če je
s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki odredi vožnjo iz prvega odstavka vozniku, ki nima vozniškega dovoljenja ali nima veljavnega vozniškega dovoljenja,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Vleka pokvarjenih vozil skupa] s priklopnim vozilom
82. člen
(1) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
(2) Vleka pokvarjenih vozil, ki imajo dodano priklopno vozilo
ali polpriklopnik je dovoljena le do najbližjega parkirnega
prostora, kjer je treba priklopno vozilo izločiti iz prometa.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik vlečenega vozila, ki ne ravna
v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Če je
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s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000
SIT in 4 kazenskimi točkami.

nim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarn
kaznijo najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pai
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo
manj 40.000 SIT in 8 kazenskimi točkami.

Vleka priklopnih vozil

(6) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznujejo za
drugi udeleženci, ki ne ravnajo v skladu s prvim odstavko
tega člena.

83. člen

Označitev otrok v prometu

(1) Vlečno vozilo lahko vleče največ dve priklopni vozili oziroma največ eno priklopno vozilo za prevoz oseb.
(2) Vozilo lahko vleče priklopno vozilo le, če s tem ni bistveno
zmanjšana stabilnost vozila in priklopnega vozila in če je
vlečna naprava narejena tako, da omogoča varno vleko priklopnega vozila. Vlečna naprava mota biti atestirana.
(3) Vlečna naprava mora biti konstruirana tako, da takrat, ko
vozilo ne vleče priklopnega vozila, ne sega preko zadnjega
odbijača vozila.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje voznik, ki ne ravna
v skladu s prvim ali tretjim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000
SIT in 2 kazenskima točkama.
(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z drugim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT.

(2) Otroci, ki obiskujejo malo šolo in prvi razred osnovne šok
morajo na poti v vzgojno-varstveni zavod oziroma šol"am' .
nje nositi poleg odsevnega telesa tudi rumeno rutico, n
čeno okoli vratu.
Kolesarski izpit
86. člen
(1) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, morajo kot kolesi
uporabljati pešpoti.
(2) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, smejo kot kole^
uporabljati kolesarsko stezo ali druge prometne površin
v spremstvu osebe, stare nad 14 let.
(3) Otroci, starejši od 7 let, ki se v šolah ali v drugih vzg°ij^
izobraževalnih organizacijah usposobijo za vožnjo ak .
lahko samostojno vozijo kolo v prometu na cesti, če im J
sebi kolesarsko izkaznico.
(4) Otroci na kolesih ne smejo voziti drugih oseb.
Pooblastilo
87. člen

Mladoletniki
88. člen

'

(1) Otroci pomenijo povečano nevarnost v prometu, zato
morajo biti deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev v cestnem prometu.
(2) Kadar je potrebno poskrbeti za varstvo otrok, posebno če
se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali
odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine
staršev, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ustanove, društva in druge institucije organizirajo in izvajajo
varstvo otrok s predpisanimi pripomočki.
(3) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu
šele, ko so starši prepričani, da so otroci sposobni razumeti
nevarnosti v prometu in če so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.
Otroci, stari od 7 do 14 let, lahko spremljajo otroka v vzgojnovarstveno ustanovo, če to dovolijo starši otroka. Otroci stari
do 7 let lahko hodijo v šolo brez spremstva, če tako dovolijo
starši s pisnim potrdilom, vendar le v stanovanjskih conah.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek
starši, posvojitelji ali skrbniki, ki ravnajo v nasprotju stretjim
odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
kaznujejo za prekršek drugi udeleženci v prometu, če ne
ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je s storje34

(1) Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med W>i°
po cesti nositi na vidnem mestu ustrezna odsevna telesa'

Minister za šolstvo in šport predpiše vsebino kolesars*™
r
izpita, način in pogoje opravljanja kolesarskega izp|ta
obliko in vsebino kolesarskih izkaznic.

V. VARSTVO DRUGIH UDELEŽENCEV V CESTNEM
PROMETU
Otroci
84. člen

85. člen

r0
Če mladoletnik prekrši predpise o varnosti cestnega PreK
|!j^l(,
se z denarno kaznijo, ki je predpisana za storjeni P
kaznujejo njegovi starši, posvojitelji oziroma skrbniki.

Posebna prevozna sredstva
89. člen
(1) Otroški vozički, skiro, kotalke, rolke, otroška koj^
motorne sani, bolniški vozički in podobna prevozna sre
se ne štejejo za vozila.
(2) Prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko up j.
Ijajo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev. Pri tem smejo
gati le hitrost, s katero se premikajo pešci.
tgcp
(3) Za promet prevoznih sredstev iz prvega odstavka
sc
člena se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za p®
s
rav"
(4) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje oseba, ki n®
v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
Pešci
90. člen
8jn»i ki
(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namlefli '
hoji pešcev.
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Peiec L: ne ravnakaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek
VK
^stavir«
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(8) Z denarno kaznijo najmanj 1.200 000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
Območje za pešce
92. člen
(1) Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce cesto,
del ceste ali del naselja za stalno ali za določeno obdobje,
kadar je to potrebno zaradi prometa in varnosti pešcev, zaradi
posebnega pomena stavbe oziroma območja ali drugih razlogov, zaradi katerih je treba promet motornih vozil preprečiti
ali bistveno zmanjšati.
(2) V območjih za pešce imajo prednost pešci.
(3) V območjih za pešce lahko vozijo tudi kolesarji in vozniki
tistih prevoznih sredstev, ki se ne štejejo za vozila, vendar ne
smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev.
(4) Dovoljen je promet vozil javnega prevoza, intervencijskih
vozil in vozil, ki jim to dovoli organ, ki je določil območje za
pešce in so vidno označena s posebnim znakom, ki ga je izdal
ta organ. Vozniki teh vozil ne smejo ovirati ali ogrožati drugih
udeležencev v cestnem prometu, ki lahko uporabljajo
območje za pešce.
(5) V območju za pešče pešci ne smejo ovirati vozil bolj, kot je
nujno potrebno.
(6) 2 denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z drugim ali
četrtim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000
SIT in 7 kazenskimi točkami.
(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek
kolesarji ali vozniki posebnih prevoznih sredstev, ki se ne
štejejo za vozila, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom
tega člena.
(8) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek pešec,
ki ne ravna v skladu s petim odstavkom tega člena.
Vstopanje in izstopanje potnikov

Stanovanjska cona

93. člen

91. člen
II) 2a st
đ
0van s <0
ei roJl
' ' cono lahko pristojni organ določi cesto
es,e
v naselju.
' V sta n

ovanjski coni imajo prednost pešci.

Sr ' s^ st
" io
V

con
' i® dovoljen promet vozil, vendar se
Hikati s hitrostjo pešca.

' V sta
s,<
katerih f)Van
0 ' ' coni so prepovedane prireditve na cestah,
udeležena motorna vozila.

9 nu

ino potr"^6'0 ov'rati voz" v stanovanjskih conah bolj, kot
n
(6)2đe
°'
r,u
00 azn
i^,r, ie zVpre^ 'j° 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
y! im 0d0 kršek voznik, ki ne ravna v skladu z drugim ali
-"'lik L^„'^kom
tega člena. Če je s storjenim prekrškom
""
se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
DV
•000 ^aa oviral,
t
sfv^r4kom i!" ® kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
' in 7 i(a, 9a ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000
^)Z

1,6

l a2ensl<i

*
mi točkami.
favna"0 ^aznii° 2.500 SIT se kaznuje za prekršek pešec,
v skladu s petim odstavkom tega člena.

(1) Mimo avtobusov, taksijev in kombiniranih vozil, namenjenih javnemu prevozu oseb in stvari oziroma prevozu oseb za
lastne potrebe, je treba voziti tako, da je zagotovljena varnost
pešcev v bližini takega vozila. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno, če je potrebno, je treba vozilo ustaviti.
(2) Vozilom iz prejšnjega odstavka je treba v naseljih omogočiti speljevanje s postajališča, če je voznik takega vozila to
nakazal s predpisanimi znaki. Da bi mu to omogočili, morajo
drugi udeleženci v cestnem prometu zmanjšati hitrost in, če je
potrebno, tudi ustaviti. Voznik takega vozila sme dati znak, da
bo odpeljal s postajališča, šele ko je dejansko pripravljen za
vključitev v promet, in pri tem ne sme ovirati drugih udeležencev v cestnem prometu bolj, kot je nujno potrebno.
(3) Mimo ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene vse štiri smerne kazalce, je voznik
dolžan voziti s posebno previdnostjo in po potrebi vozilo tudi
ustaviti.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
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ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu
s tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 45.000
SIT in 9 kazenskimi točkami.
(6) Z denarno kaznijo 1.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna v skladu
s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
Prevoz oseb
94. člen
(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti
le toliko oseb, kolikor je navedeno v prometnem dovoljenju.
(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.

(16) Na kolesu z motorjem, kolesu s pomožnim motorjem
kolesu lahko vozi otroka, mlajšega od 8 let, le oseba, w I
stara več kot 14 let.
(17) Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti lahko sedijo sajjj1
v vozilu le na posebej prirejenih sedežih. Otroci od 6. do •
leta lahko sedijo na sprednjem sedežu avtomobila, če jeseo ,
avtomobila prilagojen velikosti otroka, tako da se varnOa;0
pas zapne, kot predpisuje proizvajalec pasu, sicer mor j
otroci, mlajši od 12 let, sedeti na zadnjih sedežih.
krš«11
(18) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za pr® Če
i
voznik, ki ne ravna v skladu z določbami tega člena,
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z c,e".,c*''j(n
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s
^
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 Si
2 kazenskima točkama.
(19) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuj®
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamez
ki odredi vožnjo, ki ni v skladu s prvim, ali tretjim, ali čelin
ali osmim, ali devetim, ali desetim, ali enajstim, ali dvanajs
^
ali trinajstim, ali petnajstim odstavkom tega člena, odgov0
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
(20) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za Prel(rSJj
oseba, za katero ni predpisano vozniško dovoljenje > ^
ravna v skladu z določbo štirinajstega, ali petnajstega
šestnajstega odstavka tega člena.

(4) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima
vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev.
(5) V avtobusu se sme stoje voziti največ toliko potnikov, kot
je navedeno v prometnem dovoljenju.
(6) 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.
(7) V avtodomu se sme voziti takšno število oseb, kot je
določeno v prometnem dovoljenju.
(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.

Kolesarji
95. člen
(1) Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarski
kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, smejo» ^
po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecn y
prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnem" ^
vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot en meter od
vozišča.
(2) Kolesarji, ki vozijo v skupini, morajo voziti drug za dru9'
(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano:
*
1. spuščati iz rok krmilo kolesa:
2. dvigovati noge s pedal;
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
4. pustiti se vleči ali potiskati;
5. voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji, ogfožajo'
poškodujejo druge udeležence v prometu;
aj(
6. voziti druge osebe razen, če ta zakon ne določa drug

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

(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti veZ.a(,|
kolesom in priklopnim vozilom nameščena tako, da \
kolesar obvlada kolo in priklopno vozilo. Širina priklop
vozila ne sme presegati 1 m.

(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.

(5) Kolesa so lahko enosledna ali večsledna. Masa toV°la<j<
večslednih kolesih ne sme presegati 100 kg pod pog°J®
konstrukcija večslednega kolesa prenese poleg teže
takšno obremenitev.

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

(6) Večsledna kolesa morajo imeti spredaj in zadaj podv0'
luči in odsevnike.

(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 dovoIjenu.

(7) Na priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu ni dov°'i
prevažati oseb.
£0 t
(8) Na kolesu je dovoljen prevoz otroka, starega do 8 let'
na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo
opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti Pril^velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tak0,
ustreza velikosti otroka;
- da 'je trdno povezan s,kolesom;
.ijiii1
- da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zma
preglednosti in gibljivosti;
- da prepreči morebitne poškodbe otroka.

(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.
36
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Poseb'eStr lahko vozi osebo starejšo od 8 let le na kolesu
Posoh , onstrukcije, ki omogoča varno vožnjo. Na kolesu
kolo k kons,riJ
kcije lahko
vozi več oseb, vendar mora biti
rano ,ak
Takšno3 "t trU
°. da omogoča varno vožnjo več oseb.
lo' mora m
dtfaJ0
' eti za vsako osebo poseben sedež,
*a roke in pedala.
ln r
Pisano """
P 'klopno vozilo morajo biti opremljeni s predli^ n-.0^61110- Voznik kolesa mora poskrbeti za predpisane
in v
h
odsevnv'
P°9°i'
zmanjšane vidljivosti. Predpisani
u
ra
1 name ćen na
P0fab6 d °dp'°si k'0 '
^ '
kolesu ves čas njegove
nameni
'
osvetlitvi ne veljajo za posebna kolesa,
slabe
tekmovanju
ali
treningu,
če
so ponoči ali v pogojih
|lvos,i v s r0
kolesar ne
Pal mstvu, ki zagotavlja, da kolesar ali
ovira
Dletu 7
i° ' ogrožajo drugih udeležencev v pro[eyv varnost kolesarja ali kolesarjev in drugih udeleženko. prometu je v takem primeru odgovorna oseba za sprem-

feirano
kolo mora biti postavljeno tako, da ne more
a n
e ovira prometa.
(12) 2a i. S
"olotbe °dh3
P°možnim
motorjem
se smiselno
uporabljajo
prvega
do enajstega
odstavka
tega člena.
(13) 7
0se
ba narno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek
"lakti*. n® rayna v skladu s petim, ali sedmim, ali devetim, ali
odstavkom tega člena.
,e

ravn
9a čtpnna3,' se ne
s tretjim
osmim
odstavkom
kaznujea vz skladu
denarno
kaznijoali1.500
SIT;
ne

ravna v skladu z drugim ali desetim odstavka člena, se kaznuje z denarno kaznijo 2.500 SIT;

n

96. člen
1 t0rn m

ienih ^ ' ' kolesi je dovoljeno voziti le po cestah, nameP'ometu motornih vozil.
(2)
vo*|0 °r"°
kolo sme imeti stransko prikolico ali priklopno
"kira [jj? aveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Priklopno vozilo
Pnpeto tako, da je zagotovljena stabilnost vozila.
no

toti§jro|°P vozilo, ki ga vleče motorno kolo za seboj, sme
Presegat° naiveč 1 meter. Tovor na priklopnem vozilu ne sme
«0*1 prjk.rnas.e 100 kg pod pogojem, da konstrukcijske last|4j
°Pnika prenesejo takšno obremenitev.
>Cok,T°rnega kolesa sme voziti potnike samo, če je na
sedež, ki je namenjen prevozu potnika, tako
v "led vot
°2iti ti.H
'°
noge na posebnih stopalkah. Potnike sme
,ud|
,
v stranski prikolici.
* Ma m ,Or
14 |0° nem kolesu je dovoljeno voziti le osebo, staro več
tej ^
Su
ie S(g/k Motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanj>,Z,a ne smvozila, ne ovira drugih udeležencev v propvdrjatj 2
® spuščati krmila, se voziti po enem kolesu,
° . ki bj o
9° vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmea ovira,
i. ali potiskati in vleči drugih udeležencev
^ ne,ri« Prometu.
0

2

97. člen
(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas. dokler
se premika po cesti, in sicer čim bližje desnemu robu vozišča.
(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nadzorstva.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik
vprežnega voza, ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
Pogoji za vožnjo
98. člen
(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti stara
najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali.
(2) Spremljevalec mora biti prisoten za vprežnim vozilom
v primeru, če je to potrebno zaradi tovora in kadar je dodano
vprežnemu vozilu še eno vozilo. Spremljevalca zagotovi
voznik.
(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne
smejo presegati dimenzij, ki so določene v predpisu o največjih dimenzijah vozil, razen kadar gre za gospodarsko vožnjo.
(4) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravami za zaviranje.
(5) Ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti mora biti vprežno
vozilo pravilno osvetljeno.
(6) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik
vprežnega vozila, ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali
tretjim odstavkom tega člena.

Motorna kolesa
^

Vprežno vozilo

''»na. ^ '° Motorjem se smiselno uporabljajo določbe tega
(8) ^
n^uje^V'10r kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
ah tP ®kršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
'Soa8 ' 8,1
k® n Člen« Aetlim' ali četrtim, ali petim, ali šestim odstavkom
Lk ^Uje
TVftinn koga oviral,
w?,iw,tnp
uje >, . Ji®- *s storjenim prekrškom voznik
se
irn kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točk, če na enarno
S s,or
2fln"
. rprekrškom
- točkami.
'i° 2o
nnn
koga ogrožal, z denarno
000°SIT in,ienim
4 kazenskimi

(7) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznuje za prekršek voznik
vprežnega vozila, ki ne ravna v skladu s četrtim ali petim
odstavkom tega člena.
Obveznosti voznika vpreinlh živali
99. člen
(1) Voznik mora skrbeti, da so vprežne živali sposobne vleči
vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno utrujena,
bolna ali trpi zaradi poškodb.
(2) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je dodano
še eno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena.
Vprežni voz s priklopnim vozilom
100. člen
(1) Vprežnemu vozilu je lahko dodano največ eno priklopno
vozilo, pri gospodarski vožnji pa največ dve.
(2) Vez med voziloma mora biti toga in takšna, da se ne zlomi.
(3) Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik
vprežnega vozila, ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
Udeležba živali v prometu
101. člen
(1) Za jezdece, goniče in vodnike živali, udeležene v cestnem
prometu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
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(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica ali večje živali), ki
lahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu
osebe, ki jih varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila
ali z vozilom.
(3) Jezdeci morajo biti telesno sposobni za ježo in morajo
obvladati žival, na kateri jezdijo. Jezdeci, mlajši od 14 let,
smejo jezditi le v spremstvu polnoletne osebe.
(4) Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišče
občinskih cest smejo uporabljati le, če je tako določeno
s prometnim režimom na teh cestah.
(5) Za jezdenje po vozišču se smiselno uporabljajo določila za
enosledna vozila.
(6) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti
živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in
vrsto živali, ki jih goni ali vodi.
(7) En vodič lahko vodi največ 3 vprežne ali jezdne živali
v navezi.
(8) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni
v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne
skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo
čredo.
(9) Živali je treba goniti ali voditi tako, da drugi udeleženci
v cestnem prometu niso ovirani bolj, kot je nujno potrebno.
Spremljati jih mora primerno število goničev ali vodičev.
(10) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
(11) Gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in kolesarskih poteh je prepovedano.
(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali
zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto.
(13) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
jezdec, gonič ali vodnik živali, ki ne ravna v skladu z določili
tega člena.
(14) Voznik, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega
člena, pa se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo 5.000 SIT.
Če je voznik s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000
SIT in 2 kazenskima točkama.
Uporaba posebnih prevoznih sredstev
102. člen
(1) Uporaba posebnih prevoznih sredstev oziroma športnih
pripomočkov iz 89. člena tega zakona je na vozišču ceste
dovoljena le, če je tako določeno s prometnim režimom iz 17.
člena tega zakona.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ne
ravna v skladu z določbo tega člena, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 150.000 SIT, odgovorna ali fizična oseba pa
z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila
103. člen
(1) Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, lahko
uporabljajo le vozniki motornih vozil in skupine vozil, ki po
karakteristikah proizvajalca dosegajo na ravni cesti hitrost,
večjo kot 60 km/h.
(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna
vozila, se lahko voznik vključuje in izključuje le na označenih
priključkih.
38

(3) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti, mo
z vozilom pravočasno zapeljati na skrajni desni prometni Psa
in čimprej, brez zaviranja zapeljati na poseben zaviralni pa
(4) Vozila, ki že vozijo po prometnem pasu avtoceste ali
rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred vozili.
se vključujejo v promet na prometnem pasu.

4
q

(5) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na
avtocesti, mora:
- voziti po posebnem pospeševalnem pasu in se
v promet z ustreznim znakom, pri tem ne sme ovirati
ogrožati vozil, ki vozijo po njej;
m
- pustiti mimo vozila, če na mestu, kjer se vključujejo v P
met, ni pospeševalnega pasu.
(6) Na avtocesti in cesti z več prometnimi pasovi nioW (t
motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem p«
ki ni zaseden z vozili v koloni.
(7) Na avtocesti, ki ima tri ali več prometnih pasov, nanie^
nih prometu vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih mo*
nih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 Kfl.
vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti samof
dveh prometnih pasovih, ki so ob desnem robu vozišča.
(8) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna voZ'jJj
z več med seboj ločenimi prometnimi pasovi lahko v°
z naslednjo najvišjo hitrostjo;
1. 80 km/h
,m
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 5
tovornjaki s priklopnimi vozili;
2. 100 km/h
^
- avtobusi, razen tistih, ki prevažajo organizirane skup
otrok, in tovorna vozila brez priklopnih vozil, če imaig
vpisano v prometnem dovoljenju. Vpis v prometno dovf*
se dovoli, če vozilo izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW
k^/t:
največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v t, najmanj 11 K
- da ima vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blok'rfl
koles, in servo volan;
- da ima na prednjih sedežih in v prvi oziroma zadnji
sedežev za potnike vgrajene varnostne pasove.
reći«
Vozilo mora biti na zadnji strani označeno z znakom najvl
dovoljene hitrosti - 100 km/h.
8
(9) Pri vožnji po avtocesti z zasenčenimi lučmi hitrosti m tre"
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 up0
bleščečih luči.
ini8
(10) Na avtocesti je prepovedano obračanje, vzvratna v°'
vozila, ustavljanje in parkiranje.
zara<
(11) Na odstavnem pasu je dovoljeno ustaviti vozilo I®1
okvare oziroma prometne nesreče.
m« i tal
v
(12) V primeru zastoja prometa je treba na sredim s ii
prometnim in prehitevalnim pasom pustiti dovolj prosto
po njem lahko vozijo intervencijska vozila.
P)
(13) Pešci ne smejo stopiti na ali hoditi po vozišču a^°°e
ali ceste, rezervirane za motorna vozila.
(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:

5
1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti;
|dF 'i*
s v
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali °
K
čene v ogled;
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e
v
testi WerV
' ran
označenem gradbišču delajo na avtocesti ali
* oseh ln,erv
' ' 23 motorna vozila;
nuriii*
encijskih skupin in zdravstvene delavce, kadar
5 tono6P°23treceste
^no pomoč;
t ^'avcs u ra'
Pri opravljanju uradne dolžnosti ter
cesto P vljalca cesta in izvajalce rednega vzdrževanja

Varstvo cest in okolja

a
15

(15) 2
kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
iVojnlL denarno
i*
tnjisii' ne ravna v skladu s prvim, ali šestim, ali sedmim, ali
koga0yj 81,
^stavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
Ho tojL se kaznuje z denarno kaznijo 5.000 SIT in 1 kazen!
Ce pa
denarn°',
i® s storjenim
prekrškom točkama.
koga ogrožal,
n
° kaznijo 10.000
SIT in 2 kazenskima
'Jiuieenarno kazni)° 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
IretjiJ a^A>rekrSek voznik. ki nt} ravna v skladu z drugim, ali
i« je ' ' četrtim, ali petim, ali osmim odstavkom tega člena.
!
toriarn en'm Prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
tanj jen° kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točtanijo
'e s s,?r)enirn prekrškom koga ogrožal, z denarno
' "ajmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
!'7)2
tečkami
kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
idesetifi60(kaznuje
za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu
stav
'ojnik k * kom tega člena. Če je s storjenim prekrškom
8 oviral se
35.000 sit
'
kaznuje z denarno kaznijo najmanj
Pr
®krško i!n 93^ kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
'"in 9 i/
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 45.000
bazenskimi točkami.
(16) ^ d
arno ka2ni
't^n'Jje^r
20.000ki SIT
in 4 kazenskimi
se
23
"Usia^
Prekršek io
voznik,
ne ravna
v skladu z točkami
dvanajstim
ovir i ,e^a "ena- Če je s storjenim prekrškom voznik
'Hi^31'?6 kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT
°9roia| "®k'mi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
•očka^j' denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi
2d
Mec^arno
kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
6
ravna v skladu s trinajstim odstavkom tega člena.

Uporaba ceste

105. člen
(1) Z uporabo vozil se ne sme povzročati čezmernega hrupa in
ropota, izpušni plini pa ne smejo presegati normativov, določenih v posebnih predpisih.
(2) Prepovedano je sunkovito speljevanje, ustavljanje ali zaviranje. Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot
3 minute, mora ugasniti motor.
(3) Udeleženci v cestnem prometu ne smejo na cesti ali ob njej
spuščati, puščati, odlagati ali postavljati ničesar, kar bi ogrozilo varnost prometa, škodovalo zdravju ljudi, živali, rastlinam
ali povzročilo onesnaževanje okolja.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in
4 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
Omejitve prometa
106. člen
(1) Ob sneženju, ko se sneg prijemlja vozišča, ali poledici je
dovoljen promet samo tistih motornih vozil, ki so opremljena
s predpisano zimsko opremo ali imajo pogon na vsa štiri
kolesa. Omejitev prometa traja, dokler ceste niso očiščene
oziroma posute proti poledici.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z določbo
tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se
kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.

104. člen

(
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Q'gr"''ostl ali druge začasne ukrepe, da se odpravijo
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[S)?
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to"č|
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6ng
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'avh v >a otok ln
•
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ki ne
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Pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

107. člen
(1) Če je potrebno zagotoviti varnost prometa ali če to zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister za
notranje zadeve z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu.
(2) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
okolje in prostor in ministrom za promet in zveze lahko omeji
ali prepove promet vseh ali posameznih udeležencev v cestnem prometu na območjih, ki so zaradi varstva okolja zavarovana s posebnimi predpisi.

VI. NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA
Prometna signalizacija
108. člen
(1) Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu opozarjajo na nevarnost
na posamezni cesti ali delu ceste, jim naznanjajo omejitve,
prepovedi in obveznosti, ter dajejo potrebna obvestila za
varen in neoviran promet.
(2) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi
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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 jih prekriti za čas, ko se ne izvajajo dela
na cesti.

1. prepovedujejo ali omejujejo njihovo ravnanje,
2. jih opozarjajo na nevarnost,
3. določajo njihove obveznosti,
4. jih obveščajo.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s tretjim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek drugi
udeleženci, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom tega
člena.
Varstvo in postavitev prometne signalizacije
109. člen
(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali spreminjati pomen sredstev in naprav, ki so namenjene varnosti
prometa, in jih postaviti tako, da bi njihova uporaba lahko
zavajala udeležence v cestnem prometu.
(2) Sredstva in naprave, ki so namenjene varnosti cestnega
prometa, lahko postavljajo, vzdržujejo in odstranjujejo le
fizične in pravne osebe, ki so za to pooblaščene z zakonom ali
s predpisom lokalne skupnosti.
(3) Policist ima pravico z začasno odredbo zahtevati odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav in ovir na cesti ali ob
njej, ki negativno vplivajo na varnost cestnega prometa, s tem
da:
1. slepijo udeležence v cestnem prometu;
2. zmanjšujejo preglednost ceste;
3. zmanjšujejo preglednost naprav, ki so pomembne za varnost prometa;
4. zavajajo udeležence v prometu;
5. ovirajo tekoč promet;
6. odvračajo pozornost voznikov.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ne ravna
v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
40.000 SIT in 8 kazenskimi točkami.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
50.000 SIT.
Prometni znaki
110. člen
(1) Prometni znaki udeležencem oziroma udeležencev v cestnem prometu:
40

(2) Prometni znaki so:
znaki za nevarnost,
znaki za izrecne odredbe,
znaki za obvestila,
dopolnilni znaki, ki pojasnjujejo osnovni prometni znak.
spremenljiva prometna signalizacija,
označbe na vozišču in pločniku,
svetlobni prometni znaki,
označbe na cesti.

(3) Prometni znaki so lahko:
1. postavljeni na drogu ali objektih (vertikalna si9nal'za
rj)$
2. označeni na cesti in drugih prometnih površinah f"10
talna signalizacija),
3. vdelani v tla.
(4) Prometne znake je treba postavljati ali označevati ta^
jih lahko udeleženec v cestnem prometu, kateremu so a
njeni, ob upoštevanju prometnih pravil pravočasno op
d|
(5) Prometni znaki morajo biti po obliki, barvi in sP°rža[f
enaki pri dnevni svetlobi in svetlobi avtomobilskega
meta.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kazn1Sii i
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posa" ^
ki ne ravna v skladu s četrtim ali petim odstavkom tega ^
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.0°"
Ovire za umirjanje hitrosti
111. člen
(1) Ovire za umirjanje hitrosti so fizične ali drugačneino^
naprave na glavnih, regionalnih, občinskih cestah za Lji*
poteh v naseljih, pred šolami, vzgojnovarstvenimi
^jit
drugimi objekti, zaradi katerih mora voznik bistveno
šati hitrost.
_3 jei*
(2) Ovire iz prejšnjega odstavka morajo biti oz ^
z ustrezno prometno signalizacijo. O namestitvi odloča
pristojen za cestni promet.
(3) Minister za promet in zveze predpiše standarde za
in postavitev fizičnih ovir na cesti.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se osa
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-P
0d
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega
vorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SPSvetlobni prometni znaki
112. člen

rSf
(1) Svetlobni prometni znaki oziroma semaforji i"10'® in^
nost pred prometnimi znaki, ki opredeljujejo prednos .
z njimi postavljeni na istem nosilcu (drogu).
r
(2) Zaporedje barv na semaforju je naslednje: z9?ra'n8ir
v sredini rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki J®0
čen horizontalno, si z leve proti desni strani sledu
rumena in zelena luč.
0tji'
(3) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati P
vah na semaforju, ki imajo naslednji pomen:

f. rdeča luč - prepovedana vožnja;
^ g®c Si
2. rumena luč - prepovedana vožnja, razen v Prirne'g
rfl
n
vozilo, ki se s primerno hitrostjo približuje križišču,
varno ustaviti;
.
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4 rii~na
~ Prost prehod;
in rdeča
in na
luč, ki gorita hkrati - prepovedana vožnja
5
da se bo prižgala zelena luč;
ća rumena luč _ vozi
6 utr a ■°ča zelena ,uC
previdno;
?.JV6ti
i°
~
prižgala
se bo rumena luč;
vodor
-n i aavna puščica pomeni:
serr,
"zel
aforja - voznik sme voziti le v smeri puščice,
aH r ®na
Puščica kot dodaten znak na semaforju - kljub rdeči
- ru„en' 'u^' na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice,
rd
eči T"8 Pu^'ca na dodaten znak na semaforju - kljub
Nčirce' rumeni
'uči ali ogroža
semaforju
sme voznik
voziti v smeri
če ne ovira
udeležence
v prometu,
zlasti
H)p K °*?>nik zapelje v semaforizirano križišče, veljajo pri
r
vkrijijjJ 'n sre^van|u prometna pravila, ki sicer veljajo
(5) £ .
Po<iok '0n Pr°metnih pasov več, se lahko za vsakega uporabi
svetlobni znak.
jg) A
vel a
bit) to r 'P02navn
'° svetlobni znaki le za pešce ali kolesarje, mora
»e|ja s^,
o s simbolom pešca ali kolesarja. Za pešce
6
!ei0na "0bno zaporednje zelena-rdeča-zelena luč. če se
tiora n?^rerT,en' v rdečo v času, ko pešec prečka vozišče,
Prčkanje nadaljevati.
P) K
morajo spoštovati svetlobne znake za pešce, če
!r
a e
>ako\T
Pkolesarje.
^P°t in kolesarska pot in ni posebnih svetlobnih
v
0
Pasovi"
svetleč svetlobni znak nad enim od prometnih
* Pomeni:
'■'defc u
te siy>„ stavl
~ Prometni pas se ne sme uporabiti niti se na njem
12e|en
iati;
Puščica, usmerjena navpično navzdol - prometni
3
28 rom
P e;
- Promet . L,trlpajoča t puščica, usmerjena postrani navzdol
^
etni pas je treba zamenjati v smeri puščice.
rome

' ^Po'red'n h
t urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in je
Poleg rt..u Prometnih pasov več, lahko vozila vozijo drugo
9ega, tudi če gostota prometa tega ne zahteva.
dO) Ut. .
rumene luči se uporabljajo za opozarjanje
Qs
» na cesti.
(11) ^ d
Siuje "arn° kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se
'i'H av Prekršek
voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
m
"krikom 08m
odstavkom tega člena. Če je s storjenim
ozn'
"'itiani oi ^ ik koga
in 6 oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
JjjH prek 4P°° S,T
kazenskimi točkami, če pa je s storjeko a
"Oo sit1 9 ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
m 8 kazenskimi točkami.
(12) 2 d
e narn
NeCjn k ° kaznijo 2.500 SIT se kaznujeta za prekršek
'tim ar11 tSar' ki ne ravnata v skladu s prvim, ali tretjim, ali
' sestim, ali sedmim odstavkom tega člena.

3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
Označbe na vozišču
114. člen
(1) Udeleženci v cestnem prometu so se dolžni ravnati po
označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa na
cestah, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu.
(2) Označbe na vozišču so lahko postavljene same ali hkrati
z drugimi prometnimi znaki, če je potrebno pomen teh znakov
bolj poudariti oziroma natančneje določiti ali pojasniti.
(3) Označbe na vozišču sestavljajo črte, puščice, napisi in
druge označbe. Označbe na vozišču morajo odsevati svetlobo.
(4) 2 denarno kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in
3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek drugi
udeleženec v cestnem prometu, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Znaki, ki jih dajejo policisti
115. člen
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, imajo prednost pred vsemi
drugimi prometnimi znaki in prometnimi pravili.
(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister za notranje
zadeve.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami se za
prekršek kaznuje voznik, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in
6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi
točkami.
(4) Z denarno kaznijo 2.500 SIT se kaznujejo za prekrške drugi
udeleženci v cestnem prometu, ki ne ravnajo v skladu s prvim
odstavkom tega člena.

Izjeme
113. člen
i!> V,
ftk -'čeL ZGl®ni luči na semaforju ne sme zapeljati v kriP „ sPreJnni,Promet tako gost, da bi moral ostati v križišču tudi
s* °'il pro® etP'v svetlobnega znaka in bi s tem oviral ali onemo0 |j| ^
°zil z leve ali desne.
N S; Pri zeleni luči na semaforju zapelje v križišče,
ijjS'ote D ®p°6iti zapustitev križišča vozniku, ki je zaradi
S6u
°meta pri spremembi svetlobnega znaka ostal v kri(3) ^
rno
** rt^^Uje^f
kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama,se
:r"gim Q? Prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
nil
kom te a
°* <ko 9a oviral,
člena.z denarno
Če je s storjenim
prekrškom
se 9kaznuje
kaznijo 15.000
SIT in

VII. OVIRE V PROMETU
Označevanje ovir in odstranitev
116. člen
(1) Ovire v cestnem prometu so:
1. delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni promet;
2. tovor ali predmeti na cesti ali ob cesti, ki ogrožajo ali ovirajo
udeležence v cestnem prometu;
3. na cesti ustavljena vozila, če ovirajo ali ogrožajo udeležence v cestnem prometu;
4. izredni prevozi;
5. onesnažena cesta (npr. z gnojem, listjem, zemljo, peskom,
oljem), če ogroža ali ovira udeležence v cestnem prometu;
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6. prireditve ali druga dogajanja na cesti in ob njej, če vplivajo
na varnost in tekoč promet;
7. skupine udeležencev v cestnem prometu.
(2) Oviro je treba nemudoma odstraniti s ceste, če:
1. onemogoča odvijanje prometa na tirih;
2. onemogoča promet vozil javnega prevoza;
3. ne omogoča vozniku dostopa do javne garaže, dvorišča,
skladiščnega prostora in podobnih objektov ali ne omogoča
zasebnega dostopa do objekta oziroma zemljišča;
4. pešci, zlasti pa osebe z otroškimi in invalidskimi vozički ne
morejo uporabljati pešpoti in pločnikov;
5. kolesarji ne morejo uporabljati kolesarske poti.
(3) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni posledica nepričakovanega dogodka, mora imeti posebno dovoljenje upravljavca ceste.
(4) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti, mora:

ranih oseb) in skupine vozil. Organizirana skupina mora i'"8'1
vodjo, ki je odgovoren za varnost skupine.
(2) Začetek in konec organizirane skupine morata biti ozn«
čena z obvestilno prometno signalizacijo.
(3) Za organizirano skupino, kot udeleženca v cestnem Pr
metu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje z«
prekršek vodja skupine, ki ne ravna v skladu s prviij
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna
z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Vojaška vozila
118. člen
(1) Za organizirane skupine vojaških vozil, ki jih sPr®ii
vojaški policisti, ne veljajo določbe tega zakona o n' ^
organizirane kolone, osvetlitvi kolone, številu oseb, * j(|
smejo prevažati, in načinu prevoza na tovornih vozu
izrednih prevozih.

- oviro takoj odstraniti s ceste;
- če to ni mogoče, jo označiti na primerni oddaljenosti
z varnostnim trikotnikom in o tem takoj obvestiti najbližjega
policista, policijsko postajo ali izvajalca rednega vzdrževanja
cest.

(2) Promet kolone vojaških vozil ali izredni prevoz
vojaški policisti ob sodelovanju s policisti.

Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora zagotoviti označitev
ovire s predpisano prometno signalizacijo in jo v pogojih
slabe vidljivosti in ponoči tudi osvetliti.

(3) Minister za obrambo v soglasju z ministrom za n0,r^j
zadeve podrobneje predpiše izjeme iz prvega odstavka
člena ter način izvajanja prometa vojaških vozil.

(5) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire nosi tisti, ki je
oviro povzročil. Če ni mogoče ugotoviti, kdo je pustil vozilo,
mora stroške poravnati lastnik vozila, ki je povzročilo oviro,
razen če mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto. Lastnik
vozila, ki je povzročilo oviro, mora na zahtevo policista dati
osebne podatke o osebi, ki ji je dovolil voziti svoje vozilo.

(4) Pri urejanju prometa smejo vojaški policisti dajati le z"8*
ki jih dajejo policisti v skladu s 115. členom tega zakon

(6) Če je zaradi varnosti cestnega prometa potrebno spremeniti prometno ureditev, mora organizator prireditve oziroma
izvajalec del označiti oviro in urediti promet s semaforji ali
s posebej usposobljenimi delavci izvajalca rednega vzdrževanja cest. Ti morajo poznati znake, ki jih v takih primerih dajejo
policisti, in nositi oranžne površnike z napisom »cestna
služba«.

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozili, ki sama ali skupaj 18s i
rom presegajo dovoljene osne obremenitve, skupno n
dovoljene dimenzije.

(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z drugim, ali
tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek drugi
udeleženec v cestnem prometu, ki ne ravna v skladu s tretjim
odstavkom tega člena, z denarno kaznijo 2.500 SIT pa, če ne
ravna v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(9) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.
(10) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ne
ravna v skladu s šestim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.

Organizirane skupine
117. člen
(1) Organizirano skupino sestavljajo skupine oseb (otrok,
dijakov, študentov, odraslih oseb, vojakov in drugih uniformi42

Izredni prevozi
119. člen

(2) Izredni prevoz se lahko opravi le, če je izdal dovoljanie
prevoz upravljalec ceste.
(3) Prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v
ljenju.
i 5^
(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z cfr^g ,<1
tretjim odstavkom tega člena. Če je s storjenim Pren
voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo ®L,iif
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s ston$
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
SIT in 8 kazenskimi točkami.
|
(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se Kaznuje
z
'
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posa1m«
"^^
ki ne ravna v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega ^
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.00U
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
120. člen
(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so voz
uporabljajo zaradi izvrševanja nujnih nalog posebne
lobne, zvočne ali kombinirane signale.
(2) Posebni svetlobni signali so:
1. modra utripajoča ali vrteča se luč oziroma luči (v n
njem besedilu: modra luč),
2. modra in rdeča luč, ki utripata ali se vrtita (v na<adalirt' :
besedilu: modra in rdeča luč),
^||K
3. zelena utripajoča ali vrteča se luč (v nadaljnjem bas
zelena luč),
4. posebni zvočni signal s predpisano sireno,
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an si nal ki a
joči .9"i*lavr|i ali
i dodatni
9 ' žarometi
9 predstavljajo
enakomerno
utripabele barve
skupaj z vključenj
posebnimi svetlobnimi in zvočnimi signali.
13) Posebni svetlobni, zvočni in kombinirani signali pomenijo:
u,r a
metii0dra
'P i°ta ,1Jč skupaj s sireno - udeleženci v prornora
Pa
i°
dati vozilu s prednostjo prosto pot, vozniki vozil
rn
2
arad°raneovirane
'0 zaPe|ia,i tim bližje desnemu robu ceste, če je
mora'
vožnje vozila s prednostjo potrebno, se
2 mort urriakniti s ceste in po potrebi ustaviti;
s
n rde a llJ
' t skupaj
s sireno
vozila za
vPrem
pro i? °'' za katerim
vozi eno
ali več (signal
vozil) -dajejo
vsi udeleženci
mgj m®,u se morajo pomakniti na skrajni rob vozišča, po
"stav? vozi133 izven
vozišča, vozniki pa morajo zapeljati in
tU(ji ilZVen
'° č'm bližje desnemu robu vozišča, po potrebi pa
n,jm Vozi vozišča.
Vožnjo
lahko nadaljujejo šele, ko pripelje
3 2e( na luć
'0 za spremstvo z zeleno lučjo;
k0n ®
- kolone vozil s spremstvom je konec in s tem
»od***
Prepovedi
in omejitev, ki veljajo zaradi uporabe
4. ut | ah modre in rdeče luči;
Zr
>akov>a,moclro
°^i *aromet
' v kombinaciji z dajanjem posebnih
2a kat«r m
'u^'° 'n sireno na policijskem vozilu - voznik,
vozi
jtnan|? ' ,
policijsko vozilo, ki daje take znake, mora
in up ®?" hitrost in omogočiti, da ga policijsko vozilo prehiti,
Potniki mora dru9e odredbe policistov iz vozila. Voznik in
dovnii
jo ostati v vozilu toliko časa, doker jim policist ne
OVoh .
'"topa iz vozila.
v

spremV?z"a s prednostjo, vozila za spremstvo in vozila
ne ve a
ejaniB
') i° Pravila cestnega prometa in naprave za
°groj'® Prometa, kadar so na nujni vožnji. Pri tem ne smejo
u
Janja
9ih udeležencev v prometu in njihovega premoUr

v

o2ilomPovedano i® voziti na razdalji, manjši od 200 metrov, za
Se (jr s Prednostjo ali vozilom za spremstvo z zeleno lučjo,
Prehitev ?ovo'ienia priključiti koloni vozil v spremstvu ali
vs
Premstvu 0Z'la S Prednos,'°' vozila za spremstvo in vozila
'jati S10a s Prednostjo in vozila za spremstvo smejo uporab" posebne svetlobne signale:
kadar nn 2ar a na
okoijjjj P° j jo nesrečo, zgostitev prometa in podobne
v

°žila urerns,vo izrednih tovorov in zaključenih skupin, ki niso
"v noč n remstvu;
Vid
'iivoa» ftehH vozil
'asu' intevarnost
je brezdrugih
zvočnih
signalov zagotovljena
udeležencev.
(7) ^ j
Sui«n,arno
kaznijo 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami se
•očke, prekršek voznik, ki krši določbe 1., ali 2., ali 4., ali
16 s
stor ega odstavka in šestega odstavka tega člena. Če
J denarJe"'m prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
S", Pa
° kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi toč^nijn n 'e s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
ajmanj 45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(8) 2 d
ka2n
P'ekrSoIT^azn
'i° 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama se
0tls,a
vka t *a ena
uje voznik, ki krši določbo četrtega ali petega
9
f kaznu, 2 "
- če je s storjenim prekrškom koga oviral,
denam
'°tkami
o kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi
fl
pa
«nariL,?
i® s storjenim prekrškom koga ogrožal,
0
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.

Pooblastilo
121. člen
a notr

jajo D
anje zadeve natančneje določi vozila, ki upo;nin0?^očnju^orie
svetlobne in zvočne signale, vrsto svetlobnih
sl
ila
9nalov, ki jih smejo dajati vozila s prednostjo ift
Prems,V0
e način
t>ihsin9na,ov
uporabe svetlobnih-'»n
,er - P°9°i '
Vozii
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozniki

Uporaba rumene utripajoče luči
122. člen
(1) Vozila, ki se uporabljajo pri gradnji, vzdrževanju in čiščenju cest, električnih, poštnih in drugih naprav ter napeljav,
vozila za odvažanje poškodovanih, pokvarjenih in napačno
parkiranih vozil smejo ustaviti na kateri koli strani ceste,
v vsakem času in za toliko časa, kot je nujno potrebno za
opravljanje nujnih del. Opremljena morajo biti z rumeno utripajočo lučjo, belo-rdečo opozorilno tablo in z znakom za
.obveznost, ki označuje smer obvoza ustavljenega vozila na
tisti strani vozila, ki je obrnjeno proti prihajajočim vozilom. Ta
vozila smejo zapeljati tudi v območja za pešce in v stanovanjska naselja, če je to potrebno zaradi opravljanja del.
(2) Udeleženci v cestnem prometu so dolžni omogočiti nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to potrebno. To velja
tudi v primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil
z določenega območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali
javne prireditve oziroma javnega shoda.
(3) Rumeno utripajočo luč morajo uporabljati tudi vozila, ki ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, oziroma
vozila, katerih tovor presega dovoljene dimenzije, posebno
počasna vozila, delovni stroji in vozila, ki jim je dodano
priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma poškodovanih
vozil.
(4) Rumena utripajoča luč se lahko uporablja tudi kot opozorilo za prometno nesrečo, prireditev na cesti ali drugo oviro
na cesti.
(5) Rumena utripajoča luč se sme uporabljati samo pod
pogoji iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
drugim, ali tretjim, ali petim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(7) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
VIII. ALKOHOL V CESTNEM PROMETU
IN PROMETNE NESREČE
Vozniki in alkohol
123. člen
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga
začeti voziti, če je pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil, ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.
(2) Ali je voznik pod vplivom alkohola, se ugotovlja s sredstvi
in napravami za ugotavljanje alkohola oziroma s strokovnim
pregledom. S strokovnim pregledom se tudi ugotavlja, ali je
voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
sredstev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.
(3) Za druge udeležence v cestnem prometu se smiselno
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
Opravl|anje strokovnih pregledov
124. člen
(1) Strokovne preglede iz drugega odstavka prejšnjega člena
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opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.
(2) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister za
zdravstvo ter predpiše način in postopek ustreznih pregledov
in analiz.
Koncentracija alkohola v krvi
125. člen
(1) Med vožnjo v cestnem prometu in ko začnejo voziti, ne
smejo imeti alkohola v krvi:
1. vozniki motornih vozil kategorije C, C in E ter 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.
(2) Ostali vozniki motornih vozil imajo lahko do 0,5 grama
alkohola na kilogram krvi pod pogojem, da tudi pri nižji
koncentraciji alkohola ne kažejo znakov nezanesljivega ravnanja.
(3) Vozniki vozil, ki niso zajeti v prvem in drugem odstavku
tega člena, in ostali udeleženci v cestnem prometu, ki so
aktivno udeleženi v prometu, imajo lahko največ 1,1 g alkohola na kg krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji
alkohola v krvi ne kažejo znakov nezanesljivega ravnanja
v prometu.
(4) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ne ravna v skladu
s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek;
a) če ima od 0,00 do 0,30 g/kg alkohola v krvi, z denarno
kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami. Če je s storjenim
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000
SIT in 7 kazenskimi točkami;
b) če ima od 0,31 do 0,50 g/kg alkohola v krvi, z denarno
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami. Če je s storjenim
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000
SIT in 8 kazenskimi točkami;
c) če ima od 0,51 do 0,80 g/kg alkohola v krvi, z denarno
kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami;
č) če ima več kot 0,81 g/kg do 1,10 g/kg alkohola v krvi,
z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje
z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 kazenskimi točkami;
d) če ima več kot 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami. Če je s storjenim
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 55.000
SIT in 11 kazenskimi točkami;
(5) Voznik, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek:
a) če ima od 0,30 do 0,50 g/kg alkohola v krvi, z denarno
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kaznijo 10.000 SIT in 2 kazenskima točkama. Ce je s storjfjj
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.0C
SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim pr®1
koga ogrožal, z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazens
točkami;
b) če ima od 0,51 do 0,80 g/kg alkohola v krvi, zst0
d« J
kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami. Če je s L,f
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s stoj™
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj •
SIT in 7 kazenskimi točkami;
c) če ima od 0,81 do 1,00 g/kg alkohola v krvi, zs,0
kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami. Če je s ^Lji
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo na j(
30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storj^
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najman)
SIT in 8 kazenskimi točkami;
č) če ima od 1,01 do 1,1 g/kg alkohola v krvi, z denarno^
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če je s ston'
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijonaj^
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s sto^jf
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najman)
SIT in 9 kazenskimi točkami;
d) če ima nad 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarnoj^
najmanj 30.000 SIT in 6 kazenskimi točkami. Če je s
prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo n i ^
40.000 SIT in 8 kazenskimi točkami, če pa je s stOLjjj
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najman)
SIT in 10 kazenskimi točkami.
(6) Ostali udeleženci v cestnem prometu iz tretjega o j ^
tega člena, ki ne ravnajo v skladu z določbo tretjega oo
se kaznujejo za prekršek;
a) če se pri nižji koncentraciji kot 1,1 g/kg alkoholden«r
pokažejo znaki nezanesljivega ravnanja v prometu, z
kaznijo 10.000 SIT.
b) če se pri koncentraciji nad 1,1 g/kg alkohola v krvi p° ^
znaki nezanesljivega ravnanja v prometu, z denarno
najmanj 25.000 SIT.
Preizkus
126. člen
j
(1) Policist lahko, zaradi ugotovitve ali ima udeleže0|j
nem prometu v krvi alkohol ali več alkohola, kot je do ,
odredi preizkus s sredstvi ali napravami za merjenje a
Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik motornesj (
v krvi več alkohola kot je dovoljeno, mu policist
^
ved nadaljnje vožnje in mu začasno odvzame vozniS* /
ljenje, zoper druge udeležence v cestnem prometu P
ukrepe, s katerimi jih izloči iz cestnega prometa.
(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga b
udeleženec v cestnem prometu, za katerega je '' ^
preizkus. Če to odkloni, mora policist vzrok odklonit*
v zapisnik "in odrediti strokovni pregled voznika.
(3) Udeleženec v cestnem prometu, ki mu je odrejen R
s sredstvi ali napravami oziroma strokovni Pr09 '® ijjfljj
ravnati po odredbi policista. Če strokovni pregled a" L#
odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal Pr0djp
sredstev ali naprav, policist to vpiše v zapisnik, odre® ^
ved nadaljnje vožnje in odvzame vozniško dovoljen) ^
ženec v cestnem prometu lahko odkloni preizkus ^
zdravstvenih razlogov, v tem primeru policist odredis
pregled.
reZ
(4) Če udeleženec v cestnem prometu oporekas,r
^L^
izkusa, policist odredi strokovni pregled. Na
,|<i <ji
gled odpelje voznika s službenim vozilom policist'

poročevalec, št. 5

ro
! kfai L^'
^e prevoza udeleženca v cestnem prometu do
; pl r udier se opravi strokovni pregled, in stroške pregleda
i Vl^
eleženec
v cestnem prometu, če se izkaže, da ima
0,1 v
eć alkohola, kot to dovoljuje ta zakon.

t*??,'0''36 tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru,
*avn Sa' sumi
' da so voznik, voznik inštruktor ali kandidat
Mra\n^ rnot°rnih vozil pod vplivom mamil, psihoaktivnih
vožnjo drU9'h sredstev' ki zmanjšujejo njihovo sposobnost
^policist sumi, da udeleženec v cestnem prometu zaradi
Pavlin1ne a" telesnih pomanjkljivosti oziroma bolezni predujmi |evanvarnost v prometu, ga izloči iz prometa, mu prepove
je vožnje in predlaga kontrolni pregled.
kaz
'°4kamenarno
"ijo najmanj 75.000 SIT in 15 kazenskimi
se ka
n6rav nala
znujeta za prekršek voznik, voznik inštruktor, ki
v skladu s tretjim ali petim odstavkom tega člena.
(8) 7
kazn
frekr^tnarno
'i° najmanj 25.000 SIT se kaznujejo za
ude,e
^znik L Stali
r,e ravna ženci v cestnem prometu ter kandidati za
tega ćie'ng
jo v skladu s tretjim ali petim odstavkom

Strokovni pregled
127. člen

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 F. kategorije;
J (S)
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.

*S*»ni pregled iz drugega odstavka 123. člena tega
au
' 9ih ti nitl
■a zdravniški pregled in odvzem krvi, urina ali
hola m
tekočin, zaradi ugotavljanja prisotnosti alko1)9
sihoak
zrno>m
"'t Pudeležbe
tivnih
zdravil prometu.
ali drugih snovi, ki vplivajo
nos
v cestnem

(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.

li inoQa[adi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov
'dravnikK 0 roprav'ti celotnega strokovnega pregleda, mora
02i
P aviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti
»ilroma Podati mnenje o zunanjih znakih, ki kažejo na vpliv
■ mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi.

(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.

"'nenjg^ovnem pregledu mora zdravnik takoj dati pisno
in urin
"najbiij 1po
pa izročiti policistu, kiju mora takoj poslati
torij, kje"? °blaščeno strokovno ustanovo oziroma laborar ahk
fiora 0 r62u|° opravijo analizo. Ustanova oziroma laboratorij
'istega ,Kl tatih analize najkasneje v treh dneh obvestiti
' Je odredil strokovni pregled.
(4) 2 (j
H Vn| kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekrk, ki ne ravna v skladu z: ddoločbo tega člena.
(5) ^
denairno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
s
J klaou Pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ne ravna
%% nadoločbo tega člena, odgovorna oseba pa z denarno
imanj 25.000 SIT.

128. člen
(1) ^
p0,r6bno °i mora
nuditi pomoč pri prometni nesreči, če je
, Prenrni.'.' re^''' človeška življenja,
r
^spreS'!' °9
ožanjeekološko
drugih, nesrečo.
ali omiliti
)P
°Hcis, 18
■ do an
k?'9B9orije 0prav
'^ priti na kraj prometne nesreče II., III. in IV.
J j[ i Pro^'
iti ogled in o ogledu napisati zapisnik. Na
nesr0
(l im
pa v primerih,
udele6 Vozu0, ki revaža
np ženo » P če I. kategorije
nevarne snovi,
ali če ječevjenesreči
re
uh i
9'strirano vozilo oziroma če je v prometni
lr
an pro^ eno v®č vozil in je zaradi nesreče za dalj časa
l3)P

61
°nes feči
mora vsak udeleženec v prometni nesreči:
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(7) Policist mora, če obstaja sum, da je kateri od udeležencev
v prometni nesreči pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih sredstev, 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.
(8) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico, mora policist:

Prometne nesreče

1

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

ozna
9oriie Pa vozilo
''ti
kraj odstraniti
nesreče, pri
prometni nesreči
čimprej
z vozišča;

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 tekočine udeležencu v prometni nesreči II., III. in IV. kategorije.
(10) Izvajalec rednega vzdrževanja 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 odstaniti,
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:
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1. će ocenjuje, da reševalno vozilo ne bo kmalu prišlo na kraj
nesreće;
2. će tako odredi zdravnik.

IX. VOZNIKI
1. Pogoji za vožnjo
Začasen odvzem vozniškega dovoljenja

(12) Zdravstvena organizacija, zavod in zasebni zdravnik
morajo obvestiti najbližjo policijsko postajo:
1. o sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da se
je ponesrečil v prometni nesreći;
2. o smrti poškodovanega v prometni nesreči;
3. če obstaja utemeljen sum, da bo zaradi posledic nesreče
udeleženčeva telesna ali duševna sposobnost za vožnjo
motornega vozila začasno ali trajno zmanjšana;
4. o zdravstvenem stanju poškodovanca, ugotovljenega pri
pregledu, če je posledica poškodbe zmanjšana sposobnost za
varno udeležbo v cestnem prometu.
(13) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu
z določbo tretjega odstavka tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 60.000 SIT in 12 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
70.000 SIT in 14 kazenskimi točkami.
(14) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznujejo za prekršek
drugi udeleženci, ki ne ravnajo v skladu s prvim, ali četrtim, ali
petim odstavkom tega člena.
(15) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim, ali
četrtim, ali petim odstavkom tega člena. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
(16) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu
s šestim odstavkom tega člena, ostali udeleženci pa
z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT. Če je s storjenim
prekrškom voznik koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.

129. člen
(1) Policist poleg primerov iz 126. člena tega zakona za
odvzame vozniško dovoljenje in prepove vozniku nao
nje vožnje:
1. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zi
njegova sposobnost za vožnjo,
tt],
2. če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v rt|89
vozniškem dovoljenju;
3. če prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje;
.l
4. če ugotovi, da je presegel določeno število kazerw ,
po točkovnem sistemu ali da ima neveljavno voznisK"
ljenje.
(2) Vozniško dovoljenje se vrne vozniku, ko prenehajo'
za odvzem.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi t0ČJap"j
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu u
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrSkorn^j
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
in 6 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrsK'o %
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT in 8 kaz
točkami.
Odvzem vozniškega dovoljenja
130. člen
(1) Upravni organ za notranje zadeve, ki vodi evidenco0
niku, z odločbo odvzame vozniško dovoljenje vozni*"'
1. če ne gre na kontrolni zdravstveni pregled za čas,
ne opravi;
^
2. če je na kontrolnem zdravnstvenem pregledu ug0' ^
da zaradi duševnega ali telesnega stanja ni več sp
voziti vozila, dokler ne predloži ustreznega zdrav5
spričevala;
3. če mu je izrečen ukrep odvzema vozniškega dovoi

(17) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna ali ne ravnata v skladu z desetim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 30.000
SIT.
(18) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu z enajstim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom voznik
koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT
in 5 kazenskimi točkami, će pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
(19) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za
prekršek zdravnik ali zasebni zdravnik, ki ne ravna v skladu
z devetim in dvanajstim odstavkom tega člena.
(20) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu z dvanajstim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT.

Pogoji za vožnjo vozil
131. člen
(1) Motorno vozilo sme voziti v cestnem prometu
ima pravico voziti tako vozilo.

0

(2) Pravico voziti motorno vozilo ima oseba, ki:
- je telesno in duševno zmožna voziti motorno voz"0,
- je dopolnila predpisano starost za vožnjo motorni"
- ima veljavno vozniško dovoljenje tiste oziroma
gorij, v katero spada motorno vozilo, ki ga vozi;
- ima v času, ko vozi vozilo, veljavno vozniško
oziroma ji vozniško dovoljenje ni odvzeto ali začasno
oziroma se ji ne izvršuje izrečena kazen prepove
motornega vozila določene vrste ali kategorije;
- uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani
vozniškem dovoljenju.
(3) V cestnem prometu se ne sme uporabljati
dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik.

v0l

°

(4) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 ka* M
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
46
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kit»denarno
kaznijos5.000
SITodstavkom
se kaznujetega
za prekršek
r
avna v skladu
tretjim
člena. voznik,
voznfk^r^'tev 'z sta|
^e,rte a,inee drugega odstavka tega člena se
"Jjmanj ^°'®9 ° ih sankcij izreče obvezen zapor v trajanju
Kategorije vozniškega dovoljenja
132. člen

-

za vozila kategorije A do 125 ccm 16 let,
za vozila kategorije A do 350 ccm 18 let,
za vozila kategorije A nad 350 ccm 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.
Izdaja In podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

dovo,
' !tek°nad
ienje se izda za vožnjo motornih in prikloprajvr«A ena
aljnjem besedilu: dovoljenje za vožnjo), ki so
v kategorije A, B, C, D, E, F, G in H.

vo}nj ka'69or'i° A spadajo motorna kolesa. Dovoljenje za
i vozil 0l,_;ozi1 ,e kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo
,
kategorij G in H.
(3) \J
rije^ p9°rijo B spadajo motorna vozila, razen vozil katego3.5oo'ln in katerih največja dovoljena masa ne presega
po e sede
Dovoli« 1 'n za
' 9
ža za voznika nimajo več kot 8 sedežev,
nje >a Jv '? vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovolje" °žn|o vozil kategorij G in H.
' klovna'690
"'0 C sPadai° motorna vozila za prevoz tovora in
kg Q) V°z'la. katerih največja dovoljena masa presega 3.500
e za
"tovolifinn)e|en
vozil te kategorije
za' vožnjovožnjo
vozil kategorij
B, G in H. vključuje tudi
3 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki
sedeza za
'av°žnio Vozil
voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje
te
"iovnjii i_
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vož" kategorije B, C, G in H.
(6) v kat
s
e r
Padajo
^° 'i° E spadajo skupine vozil, katerih vlečna vozila
r
&
iklo
nih
kategorijo
B, C 750
in D,
I ^ D n vozil
pa presega
kg. največja dovoljena masa
" spadajo traktorji in traktorski priklopniki.
ie 2a '® za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovolje^
žnjo vozil kategorij G in H.
n

^a,egorijo G spadajo motokultivatorji in delovni stroji.
^ kat 9 ri 1-1
V n
kolesa z motorjem. Dovoljenje za
V°* io vo ? 8'°k ,espadajo
°*'' katego ' | 9°rij0 vključuje tudi dovoljenje za vožnjo

134. člen
(1) Vozniško dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega
ima upravičenec stalno prebivališče. Upravičencu, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, izda vozniško dovoljenje oziroma podaljša njegovo veljavnost upravni organ za
notranje zadeve, na območju katerega ima začasno prebivališče, če ima v Republiki Sloveniji začasno prebivališče več
kot šest mesecev.
(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A,
B, C, D, E in F se izda z veljavnostjo do 65.leta starosti
upravičenca. Od 65. leta starosti se podaljšuje veljavnost
vozniškega dovoljenja le upravičencu, ki predloži dokazilo, da
je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila
določene kategorije. Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorij G in H oziroma le kategorije G se izda z neomejeno veljavnostjo.
VARIANTA: 70 let.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost
vozniškega dovoljenja lahko omeji na krajše roke, na podlagi
spričevala pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma
zasebnega zdravnika o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila.
(4) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka
veljavnosti, za katerega je izdano, oziroma z dnevom pravnomočnosti odločbe o ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja.
Pogoji za lzda|o vozniškega dovoljenja
135. člen

orn h
I°*i'i nio»k' ma°*vozila
' vozil kategorij B, C ali D imajo pravico
!tyianj >ah£"
navedenih kategorij tudi, kadar so jim
pr
^iohravico 'k'opniki. Vozniki motornih vozil kategorije
i® dori
voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar
Jaivetja dan° Priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova
n
V0 ena masa a ne
n Seajvef ° '' 01 003 masa
P
Posega mase vlečnega vozila,
teh
9a 3'loo^ '
vozil ali skupine vozil ne

' »I) V
mu
I?f0,ornih'^'v ki
i® bi,°izdano vozniško dovoljenje za vožnjo
aviCo ?zi' kategorije C ali D skupaj s kategorijo E, ima
an
oJr®S6g
o ^'klopno
DriH motorno
vozilo
kategorije
C ali dovoljena
D tudi, če mu
je
vozilo,
katerega
največja
masa
a

kateao i-k®" Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljev Orno v 2i• Bkat
skupaj s kategorijo E, pa ima pravico voziti
n°*''o. kat°6re'°a egorije B tudi, če mu je dodano priklopno
®IVe6j
L
9
največja
dovoljena masa presega 750 kg, pa
a
, v6i;nega 0v?'jena masa priklopnega vozila presega maso
°*" Presega^Ifsoo ^ na'več'a dovol'ena 1X1353 te skupine

(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki
poleg pogojev iz prve in druge alinee drugega odstavka 131.
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 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.).

Odpisana starost za vožnjo motornih vozil

(2) Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 125 ccm oziroma do 350 ccm, se izda vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350 ccm oziroma
kategorije A, če opravi vozniški izpit.

133. člen
°2ry
V
°^ik r^otomih
vozil posamezne kategorije mora imeti
Po|
iv
njeno naslednjo starost:

(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.

I
->

v
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(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.
Pooblastilo
136. člen
(1) Minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom
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.
(2) Minister za notranje zadeve predpiše obrazec vozniškega
dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti in
zamenjavo vozniških dovoljenj ter način vodenja evidenc.

ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, irne'
vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg velja«
tujega vozniškega dovoljenja tudi veljavno
niško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali
tuje države.
W
(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega ^'ena
t/iX'
bliki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cestl
' <
doV (l9(1
bila, v državi, v kateri ji je bilo izdano tuje vozniško
prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v' ^
spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti rro'0^,1'
vozila kategorije B ali C, če še ni dopolnila starosti 1» p
kategorije D, če še ni dopolnila starosti 21 let

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi
iJ
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu ssP™ ,/'
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, če je ®. .1# '
nroUril/nm
10'■■-rj .»it
prekrškom Irnno
koga rt%/iral
oviral, ca
se Isn-rriiiin
kaznuje z■» Hannrnn
denarno kaznijo
25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je s s 05flOđiI
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
SIT in 7 kazenskimi točkami.
-tlpU
(6) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 ka2j® ^
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna » ^
s četrtim odstavkom tega člena, ter kaznijo zapora v
i)
najmanj 15 dni.
A ilDOf^
(7) Poleg kazni se vozniku izreče tudi prepoveo
^
tujega vozniškega dovoljenja na območju RePuC,'lj®«ve''ly,i
nije, vozniku tujcu pa še varnostni ukrep izgona iz
Irj
prepoved vstopa v državo.
Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Evidenca o izdanih vozniških dovoljenjih

139. člen

137. člen
(1) 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;
- območno enoto za notranje zadeve, 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
138. 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

Uri

fii^ ^
(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot $®s tujjiiiV|
cev, in državljan Republike Slovenije, ki se vrne} ^ |vt(
v Republiko Slovenijo z namenom stalnega prebiva"!I ■ jei%
če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene P^jiMi
vožnjo motornih vozil, v enem letu od pričetka P' W|M
v Republiki Sloveniji zahtevata zamenjavo veljavneg 51 <)
vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovolj® '»s|
vensko vozniško dovoljenje se izda brez opravlja"! ni j
škega izpita za vožnjo motornih vozil tiste kategorij
5)
imata pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem.jj*«!
dovoljenje se izda namesto veljavnega tujegaoS
"
dovoljenja. Izjemoma in ob vzajemnosti se od tu ® Jjrja,' !
maiSKin
'" • c|o*®
matskih in Konzuiarnin
konzularnih preasiavnisiev,
predstavništev, mi&ij
misij tuji"
predstavništev mednarodnih organizacij v Republik1 1 ^
ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne
dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motor"
nii'
(2) Državljanu Republike Slovenije se zamenja tu'efie je ju
dovoljenje s slovenskim vozniškim dovoljenjem. ®
v državi, v kateri mu je bilo izdano tuje vozniško o°
J
dlje kot šest mesecev.

(3) Če se iz besedila tujega vozniškega dovoljenjjn| J<
sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila'" piv« ^
še velja, se sme tuje vozniško dovoljenje zamenjati P pJ 1
odstavku tega člena, če oseba, ki prosi za zamenja ' $ '
listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila s
,^
oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljeni3' ^ 0^
(4) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mog0''0
njati za slovensko vozniško dovoljenje.

^

(5) Tuje vozniško dovoljenje, ki se zamenja za .®'°0d^is
vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je
^
v skladu s šestim odstavkom 135. člena tega zakon •
organu tuje države, ki ga je izdal.
S6 A
Mednarodno vozniško dovoljenje
ii|
140. člen
(1) Voznik, ki ima veljavno slovensko vozniško d°v■'olj«'
S.
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vozil, lahko dobi na lastno zahtevo tudi
'iilivar,, ?vozniško
dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni'
stan*' ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma
° Prepoved vožnje motornega vozila.
i1 dobil. Lnarodna vozniška dovoljenja izdaja pravna oseba, ki je
ji
Koncesijo.
-liki S| "aroclne9a vozniškega dovoljenja, izdanega v Repuni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil
DIII<
| Sloveniji.
'"fetra'3"'6 medr|arodnih vozniških dovoljenj in vodenje
'ibiriod "adzoru
je upravni organ za notranje zadeve, na
ater
' <%.
ega je pravna oseba oziroma enota, ki jih izIr
7U,Po»abl|anje kandidatov za voznike motornih vozil
Opravljanje dejavnosti avto šole
141. člen

(4) V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za voznike
motornih vozil samo vozniki inštruktorji oziroma učitelji predpisov o varnosti cestnega prometa.
(5) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem
prometu in prometno etiko lahko v avto šoli poučujejo učitelji
predpisov in vozniki inštruktorji, ki imajo najmanj V. stopnjo
izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa oziroma veljavno dovoljenje za voznika
inštruktorja.
(6) Vodja avto šole je lahko oseba, ki ima dovoljenje za vodjo
avto šole.
(7) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki ne ravna v skladu z določbo tega člena.
(8) Z denarno kaznijo najmanj- 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Poučevanje vožnje

ate za

'»ejo Us?
voznike motornih vozil ali skupine vozil
le avt0 šo e
^'fiki,
^'laio
' - Dejavnost
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ar a z
Šolar
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'^idato'
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143. 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 25.000 SIT in s 5 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek oseba ali voznik inštruktor, ki
ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo najmanj
45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Program usposabljanja
144. člen
(1) Avto šole pripravljajo kandidate za voznike motornih vozil
po predpisanem programu usposabljanja, ki vsebuje teoretični in praktični del.
1. Teoretični del obsega:
- pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov
pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom
pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj
v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom (napačna
ocena hitrosti, prehitevanje v nasprotju s prometnimi predpisi, neupoštevanje prednosti itd.);
- izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen je
uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinami na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
- osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so
pomembne za varen cestni promet (naprave za ustavljanje,
krmilne naprave, naprave, s katerimi se dajejo svetlobni znaki
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ali osvetljuje cesta in vozilo, pnevmatike in ostala predpisana
oprema vozila);
- vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila,
alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred vožnjo in med njo,
utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih
stanj, naravnih faktorjev (snega, megle in drugih vremenskih
razmer) ter stanja vozila in ceste na varnost prometa;
- teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov
vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči (dolžnosti ob nesreči, postopki,
s katerimi se preprečuje smrt zaradi poškodb, in način prevoza poškodovanih).
2. Praktični del obsega:
- spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike
vožnje na neprometni površini iz šeste alinee prvega odstavka
142. člena, ki ni javna cesta (speljevanje, ustavljanje, spreminjanje smeri vožnje, vožnja osmice);
- učenje vožnje po cestah z redkim prometom (v naselju in
izven njega, obračanje, ustavljanje in parkiranje, razvrščanje
pred križiščem in vožnja skozi križišče, vožnja mimo vozil in
objektov);
- učenje vožnje v gostem prometu (v naselju in izven njega)
v dnevnem in nočnem času, vožnja skozi križišče, kjer je
promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja skozi
križišče, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja po
cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti, vožnja po enosmerni cesti, vožnja po večpasovni cesti in razvrščanje z enega na drugi prometni pas, dohitevanje in prehitevanje).
(2) Kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu programa usposabljanja v avto šoli prisoten najmanj 15 učnih ur.
Po končanem teoretičnem oziroma praktičnem delu programa usposabljanja v avto šoli mora kandidat za voznika
motornih vozil opraviti pred komisijo avto šole preizkus znanja tistega dela programa usposabljanja, za katerega se je
pripravljal v avto šoli.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kandidat za voznika motornih vozil iz teoretičnega dela programa
usposabljanja pripravlja tudi sam. Če tak kandidat izpita za
voznika iz teoretičnega dela programa usposabljanja pred
izpitno komisijo iz 156. člena tega zakona dvakrat zaporedoma ne opravi, mora nadaljevati usposabljanje teoretičnega
dela programa v avto šoli.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in s 5 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek voznik inštruktor in učitelj
predpisov, ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom
tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal, pa
z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 9 kazenskimi točkami.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Pogoji za usposabljanje kandidatov
145. člen
(1) Kandidat za voznika se sme v avto šoli začeti usposabljati
iz praktičnega dela programa usposabljanja, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene
kategorije, oziroma eno leto, če bo vožnja motornega vozila
njegov osnovni poklic in se usposablja po ustreznih programih srednjega izobraževanja;
2. da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo
katerega se usposablja, in ima veljavno zdravstveno spričevalo;
50

3. da uporablja med usposabljanjem pripomočke za j (
vozila, ki so vpisani v zdravstveno spričevalo;
J
4. da je uspešno opravil preizkus znanja iz ,eoret'^n??mis21
vozniškega izpita, kar mora avto šola oziroma izpitna
J(
vpisati v evidenčni karton kandidata za voznika.
j\
(2) Kandidat za voznika, ki se pripravlja na vozniški izpi'^
za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom v02'".^ #4
motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravila,
vozi pod nadzorstvom voznika inštruktorja.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in s 5 11
točkami se kaznuje za prekršek voznik inštruktor, ki ^
v skladu s tem členom. Če je s storjenim prekrško ^
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 35.0W_
7 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim r
„
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 9 kaz
točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se sa
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-p° (
ki ne ravna v skladu s tem členom, odgovorna os«
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijov0*'
146. člen
(1) Avto šola sme poučevati kandidata za voznika z
nem vozilu za vožnjo invalida, če sme kandidat .^n0
voziti le tako prirejeno vozilo. Vozilo mora biti tehnic■
■
hibno in imeti pomožno zavoro v dosegu roke *01
štruktorja.
to"'
(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo bit' v nn0 (
vozilu ali na njem samo kandidati avto šole, ki '
denčne kartone vožnje, vozniki inštruktorji in kan j
voznike inštruktorje ter osebe, ki opravljajo nadzor na
njem praktičnega dela programa usposabljanja.
(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za vof-n'nastl
sabljajo za praktični del programa, morajo imeti j
svetlobno tablo z napisom »AVTO ŠOLA L«. Vozila ^
strehe, in priklopna vozila pa morajo biti med usposa$
kandidata za voznika motornega vozila označena s P
nimi »L« tablicami.
(4) Minister za šolstvo in šport izda natančnejše
o opremljenosti in delu avto šol, o načinu vodenja P ^
nih evidenc ter natančneje določa program usp°
kandidatov za voznike motornih vozil.
tei
(5) Minister za notranje zadeve izda natančenjše
o označevanju vozil, na katerih se usposablja kan
voznika, in predpiše vsebino, barvo, obliko in dimen
lobnih tabel ter »L« tablic.
(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in s 3 kazenskimi
to m
kaznuje za prekrške voznik inštruktor, ki ne ra,m® a C
s prvim, ali drugim, ali tretjim odstavkom tega cie
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje
<- ^
kaznijo najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi t°ćka"ljnijf
s storjenim prekrškom koga ogrožal, z denarno ka
manj 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se ^^(3)
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-po^t#
loj
ki ne ravna v skladu s prvim, ali drugim, ali tretjim 0 ^jrlv 5
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kazi")
25.000 SIT.
Usposabljanje v praktičnem delu izpit®
147. člen
(1) Voznik inštruktor sme v praktičnem delu progra^0|(
sabljanja pripravljati samo kandidata za voznika
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*WI tiste avto šole, v kateri je v delovnem razmerju oziroma
pravlja v njej to delo občasno ali začasno.
g>ik inštruktor mora imeti med pripravljanjem kandim
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"Tinol" k°9a ogrožal, l idenarno kaznijo najmanj 45.000
jI
kazenskimi točkami.
"H (7)2 d
31710
^nuilT28
kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami se
»tretji Prekršek voznik inštruktor, ki ne ravna v skladu
3
fstoriBn-,rn'' Strtim, aii petim odstavkom tega člena. Če je
^hijo „ Prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
st
oriar?a|mani 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami, če pa je
H "lani1 U IS? Prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo naj35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami.
kr^narno kaznijo
najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
oset)
n® ravifafavna
a ali samostojni podjetnik-posameznik,
v
»»«■ "a skladu s tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom
S| ' odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
Zdravstveni pogoji za usposabljanje
148. člen
))V,Pznik j
bVo
Wi'm
'?^ruktor
ne sme pripravljati kandidata za voznika
v
9a V02ila
o00rn
Plivn°m
P° cesti, če je utrujen, bolan, če je
n» a i6 v mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih sredstev
a
irfiti l ' kem duševnem stanju, da ne more zanesljivo
kandidata, ki ga uči.
filVn
kandidatu za voznika vožnje po cesti ne
SSS?*
Hlh"*"', du«' Vn )0 očitno, da kandidat zaradi utrujenosti,
^favii | ®ga stanja, vpliva alkohola, mamil, psihoaktiv3 drugih
^
sredstev ne more zanesljivo voziti.
kaznijo
najmanj 25.000 SIT in 5 kazenskimi
Kaz
5
r
r nuje za prekršek voznik inštruktor, ki ne ravna
ta ierijmP vim ali drugim odstavkom tega člena. Če je
«„niio nai Prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
lis i®nim ' 35.000 SIT in 7 kazenskimi točkami, če pa je
"i iS.oon^krškom
koga ogrožal, z denarno kaznijo najSIT
(4)
in 9 kazenskimi točkami.
kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
na oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,

av

ki ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmani 25.000 bi 1.

Nadzor
149. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela avto šole in nadzor nad
opravljanjem predpisanega programa usposabljanja opravlja
Ministrstvo za šolstvo in šport.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka ima pravico pregledati vse
evidence, ki jih vodijo avto šole na podlagi tega in drugih
zakonov oziroma predpisov, izdanih na njihovi podlagi. Avto
šola je dolžna omogočiti nadzor ali inšpekcijski pregled dela
avto šole organu iz prejšnjega odstavka.
(3) Organ iz prvega odstavka tega člena začasno prepove delo
avto šole oziroma poslovne enote avto šole, če:
- v avto šoli oziroma poslovni enoti pripravlja kandidate za
voznike oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 142. člena tega
zakona;
- ne pripravlja kandidatov po predpisanem programu usposabljanja;
- ne opravlja preizkusov znanja kandidatov za voznika pred
komisijo avto šole iz drugega odstavka 144. člena tega zakona;
- ne vodi ali ne vodi pravilno predpisanih evidenc;
- učni prostor ni ustrezen oziroma ni ustrezno opremljen;
- usposablja kandidate za voznike v praktičnem delu programa usposabljanja, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih
v 145. členu tega zakona;
- uporablja za usposabljanje kandidatov za voznike motorno
vozilo, ki ni ustrezno ali nima predpisane opreme;
- ne zagotovi, da vozniki inštruktorji pripravljajo kandidate za
voznike, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 147.
člena tega zakona;
- ne omogoči nadzorstvenega ali inšpekcijskega pregleda
organu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vodji avto šole, kateri je v enem letu drugič izrečena
začasna prepoved dela, se odvzame dovoljenje za vodjo avto
šole za dobo enega leta. Vodji avto šole, ki mu je bilo v zadnjih
treh letih že odvzeto dovoljenje za vodjo avto šole, se ob
izrečeni začasni prepovedi dela avto šole, katere vodja je,
dovoljenje odvzame trajno.
(5) Avto šola oziroma poslovna enota avto šole mora prenehati z delom, če ji je izrečena začasna prepoved dela po
tretjem odstavku tega člena. V odločbi o začasni prepovedi
dela določi organ, ki jo je izdal, rok, v katerem mora avto šola
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši
kot dva meseca. Pritožba zoper odločbo o začasni prepovedi
dela avto šole ne zadrži njene izvršitve.
(6) Organ iz prvega odstavka tega člena izda odločbo o izbrisu
avto šole oziroma poslovne enote avto šole iz evidence avto
šol:
- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb;
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem
dejavnosti avto šole;
- če samostojni podjetnik-posameznik umre ali preneha
z opravljanjem dejavnosti;
- če ne izpolnjuje pogojev iz 142. člena tega zakona;
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka.
(7) Ministrstvo za šolstvo in šport mora obvestiti o ukrepih iz
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena
upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega
deluje avto šola oziroma enota avto šole.
(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki stori prekršek
iz petega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT.
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Dovoljenja za poučevanje in delo

tega zakona izvajajo organizacije, ki jih pooblasti minis,e
šolstvo in šport.

150. člen

(3) Voznik inštruktor in učitelj predpisov o varnost
' <jf S|I|'
doVa e
prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti ^o0;
voznika inštruktorja oziroma učitelja predpisov usp'eS f
viti preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega C
pred pristojno izpitno komisijo iz 156. člena tega za

(1) Inštruktorsko dovoljenje določene kategorije lahko dobi
oseba, ki:
1. ima najmanj V. stopnjo izobrazbe, pridobljeno po ustreznih
programih srednjega izobraževanja;
2. je uspešno končala program za voznika inštruktorja
ustrezne kategorije v vzgojno-izobraževalni organizaciji;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
4. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
5. v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanja ogrožanja javnega prometa;
6. ji v zadnjih dveh letih v postopku za prekrške ni bil izrečen
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje
motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje
pod vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi
sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve ali ima v organizmu alkohol;
7. obvlada slovenski jezik;
8. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved.
(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa lahko dobi oseba, ki ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,
je uspešno končala program za učitelja predpisov v vzgojno-izobraževalni organizaciji, ima najmanj tri leta vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B in obvlada slovenski
jezik.
(3) Dovoljenje za vodjo avto šole dobi oseba, ki je stara
najmanj 25 let, ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe, veljavno
inštruktorsko dovoljenje najmanj za vozila kategorije B in je
uspešno končala program za vodjo avto šole v vzgojno-izobraževalni organizaciji.

Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovolj«"!
152. člen
(1) Dovoljenje za voznika inštruktorja, učitelja
vodjo avto šole izda in podaljša veljavnost enota i" j
za šolstvo in šport, na območju katere ima upravičen
prebivališče. Za osebe, ki v Republiki Sloveniji ni ^
nega prebivališča, pa enota Ministrstva za šolstvo "j ■■
območju katere imajo začasno prebivališče več ko
secev.
. .ozauf
(2) Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovoljenje ^
predpisov se izda oziroma podaljša njegova veljav< »
leta. Veljavnost dovoljenja se podaljša na podlag ^
o uspešno opravljenem posebnem Pro9ra^a |(0uiii''
odstavka 151. člena tega zakona in potrdila izpitne
ešno opravljenem
156. člena tega zakona o uspešno
znanja cestnoprometnih predpisov. Dovoljenje za
šole se izda brez omejitve veljavnosti.
Pooblastilo
153. člen
(1) Minister za šolstvo in šport predpiše obrazec
voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo a
določi postopek izdaje podaljšanja veljavnosti,
dovoljenj in vodenja evidenc ter ceno obrazcev.

t0

Odvzem inštruktorskega dovoljenja

(4) Program usposabljanja za voznika inštruktorja obsega:

154. člen

1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje
in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso
v skladu s cestno prometnimi predpisi;
2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka (didaktika);
4. poznavanje motornih vozil;
5. vožnjo motornega vozila;
6. zgradbo, izvedbo učne ure vožnje motornega vozila - praktično poučevanje;
7. preizkus znanja slovenskega jezika.

r0p
(1) Vozniku inštruktorju, ki mu je izrečen ukrep joVol/
opravljanje poklica voznika, odvzema vozniškega
ali kazen prepovedi vožnje motornega vozila d°'°
ali kategorije, se odvzame inštruktorsko dovoljeni
za katero velja tak ukrep.
w
(2) Inštruktorsko dovoljenje se odvzame tudi v°zn
torju, ki postane telesno ali duševno nezmožen voz
vozilo, dokler traja taka nezmožnost.

(5) Program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti
cestnega prometa obsega vsebino 1.,2.,3.,4. in 7. točke programa iz prejšnjega odstavka ter zgradbo in izvedbo učne ure
teoretičnega pouka.

(3) Odločbo o odvzemu inštruktorskega dovolj®^d
podlagi prvega in drugega odstavka tega člena
ć
stva za šolstvo in šport, kjer ima voznik inštru
oziroma začasno prebivališče.

(6) Program usposabljanja za vodjo avto šole obsega zlasti
poznavanje organizacije in dela avto šole.

3. Vozniški izpiti
Pogoji za opravljanje vozniškega Izp"8

(7) Minister za šolstvo in šport natančneje predpiše program
za voznika inštruktorja, program za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in program za vodjo avto šole.
Pooblastilo za določitev posebnega programa
151. člen
(1) Minister za šolstvo in šport določi poseben program, po
katerem morata voznik inštruktor in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnievati svoje
znanje. Minister za šolstvo in šport izvaja nadzor nad izvajanjem programa iz četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 150. člena tega zakona.
(2) Program iz četrtega, petega in šestega odstavka 150. člena
52

155. člen
lfwl
(1) Vozniški izpit za voznika motornega vozilaka nj)
iA,B,C,D,E in F sme opravljati kandidat za vozn '/
pripravil na vozniški izpit v avto šoli ali se j® "
teoretični del izpita sam.
(2) Kandidati za voznike se priglasijo k izpitu P''
organu za notranje zadeve, na območju katerega jjS
prebivališče oziroma začasno prebivališče več *
secev.
j
...c Ki^
(3) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije ^
jejo organiziran tečaj izven kraja stalnega ozirorn
^
prebivališča, se lahko priglasijo k izpitu pri up'3*
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0,ran e
> tečaj. i zadeve, na območju katerega se izvaja organizi-

Iar
«„1

Ridati za voznike motornih vozil smejo opravljati voznizp,
t. če izpolnjujejo pogoje določene za pridobitev pravi.J
8
voziti motorno vozilo.
InJ^P^idati za voznike motornih vozil kategorije D smejo
V02niški iz it:
P
mo,orna
ie v>S°
vozila kategorije C najmanj 2 leti ali—
3 leta V0Z'" mo,oma vozila kategorij B in C skupaj najmanj
J^idati za voznike motornih vozil kategorije H smejo
0st
m«
. ' v°zniški
naimanj
14 let.izpit, če v koledarskem letu dopolnijo staIzpitna komisija
156. člen
a

2

prjrt |J f' a voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
ilr|
n komis
aio tno
°
'i° v izpitnem centru, na območju katerega
a
kot««..
Prebivališče
oziroma začasno prebivališče več
«st mesRrou
Pooblastilo

(4) Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne dela kandidat
za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A,B,C ali E,
in kandidat, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena
izpita oproščen.
Evidence
160. člen
(1) Izpitni center vodi register o opravljanju vozniških izpitov
in zapisnik o opravljenem izpitu. Register mora vsebovati
naslednje podatke:
- zaporedno številko vpisa v register;
- enotno matično številko občana, ime in priimek, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča ter rojstni datum in kraj
rojstva kandidata;
- podatke o potrdilu o opravljenem preizkusu iz iRavnanje
ob prometni nesrečil in o izdanem zdravniškem spričevalu;
- osebne podatke o vozniku inštruktorju in avto šoli, pri
kateri se je kandidat za voznika usposabljal;
- podatke o uspešnosti pri vozniškem izpitu po posameznem
vozniku inštruktorju, avto šoli in članu izpitne komisije;
- datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita in njegovo uspešnost;
- opombe.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:

157. člen
Minii za notranje zadeve določi izpitne centre in njihova
°bnv
vozu J« Jer krai. kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije
9ostot0a atere se v posameznem izpitnem centru glede na
krijlj. Pometa,
urejenost prometnih površin, opremljenost
izpiti ;ft ,evil
° kandidatov za voznike opravljajo vozniški
lmenu e
kornijijg
i predsednika, namestnika in člane izpitne
Sestava komisije
156. člen
rn r < Sec k in na
'"'visoko mestnik
a° ata ?

predsednika izpitne komisije
" naim anj srednjo izobrazbo
ali višjo izobrazbo,
V. stopnje.člani izpitne komisije
jj) ^
8a
komis
vozn
"'rtioj'
' kot'Zpi,ne
'ie je vlahko
oseba,
najmanj
eno leto
ik inštruktor
avto šoli,
je ki
telesno
in duševno
ce
3
fika
'°' i™ veljavno vozniško dovoljenje za vozlr vo2mV°e ' 0r
ta ven J
9 'j. za katere ocenjuje kandidate za voznike,
0ri
dovol
® ie b n
ienje za voznika inštruktorja najmanj kate'» 1ePo pr' rarnu
opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo
9orii
- ki jo določi minister za notranje zadeve, za
JO za' katero
katero hn
nr.Aniaval kandidata
bo ocenjeval
kandidate 7a
za voznike.
voznike.
(3) pre(J clnik
% |j D^®
. namestnik predsednika ali član izpitne komi®s«ba, l; ®9a in drugega odstavka tega člena ne more biti
e v del
rt Viđate6 'za
°vnem
v avtozačasna
šoli, kialiizobražuje
"ala
voznike,
ali vrazmerju
njej opravlja
občasna

-

zaporedno številko vpisa v register,
naziv izpitne komisije in njeno sestavo,
oceno izpita iz teorije in vožnje,
kategorijo, za katero je kandidat opravljal vozniški izpit.
Program vozniškega Izpita
161. 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 motornih vozil kategorije H pa se ugotavlja tudi kandidatovo praktično znanje tehnike vožnje kolesa z motorjem.
Pooblastilo
162. člen
Minister 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.
Stroški izpita
163. člen

Prva pomoč
159. člen
\1) pr .
'*Pita US znania 'z Ravnanja ob prometni nesreči, ki je
°Pa favi p*a v°znike motornih vozil kategorij A,B,C,D in E, se
Vojn|, Predpisanem programu usposabljanja kandidatov
^^
■ 0 opravljenem preizkusu se izda potrdilo.
r

Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Višino stroškov
določi minister za notranje zadeve.
4. Zdravstveni pregledi voznikov

0rngS'6r
za
as

^
V

Dolžnost opraviti zdravstveni pregled

zdravstvo določi zavod, društvo, organizacijo
ebnega zdravnika, pred katerim se opravlja pre-

j k3) M'nist
20
v<N^na
zdravstvo določi, kateri izpiti iz prve pomoči in
aV tvena
pr j?
^
0o
izobrazba
so pogoj,
da je tega
kandidat
v.
°Ščen preizkusa
iz prvega
odstavka
člena.za

164. člen
(1) Kandidati za voznike motornih vozil kategorij A,B,C,D,E in
F morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja na
zdravstveni pregled.
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(2) Vozniki motornih vozil morajo tudi na kontrolne zdravstvene preglede.
Pogoji za opravljanje zdravstvenega pregleda
165. člen

prekršek zasebni zdravnik, ki ne ravna v skladu s
odstavkom tega člena.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznU|^
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ne ^
v skladu s prvim odstavkom tega člena, odgovorna os
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(1) Na zdravstvenih pregledih iz 164. člena tega zakona se
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno
telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila.
(2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov
opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma
pooblaščeni zasebni zdravniki, ki so usposobljeni za opravljanje takih pregledov.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. Zasebni zdravnik, ki ne ravna v skladu
z drugim odstavkom tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 150.000 SIT.

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled
169. člen
(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati
vozj
sur
motornega vozila, za katerega se utemeljeno voZI
"inloi{'
zdravstvenih razlogov ni več zmožen zanesljivo
'.
nih vozil tistih kategorij, za katere mu je bilo izdano*
dovoljenje.

166. člen

(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko
policist, tožilstvo, sodišče, sodišče za prekrške, uPraVk0| tu4
za notranje zadeve, ki vodi evidenco o vozniku, oS»
pravna oseba, upravni organ ali samostojni podjetni
meznik, pri katerem je voznik zaposlen..
I j jO#
(3) Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu mora vse i^j
lovati psiholog ali zdravnik specialist za bolezni, zara
rih je voznik poslan na zdravstveni pregled.

(1) Kandidat za voznika motornega vozila in voznik, ki se ne
strinja z zdravstvenim spričevalom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se k®z^Jstl'
prekršek delodajalec, ki ne ravna v skladu z drugi^ ^
kom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaz
manj 50.000 SIT.

Ugovor zoper zdravstveno spričevalo

(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno.

Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregled""

Pooblastilo

170. člen

167. člen
Minister za zdravstvo izda v soglasju z ministrom za notranje
zadeve natančnejše predpise o zdravstvenih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruktorji, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki, o načinu in
postopku 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 in E in
določi območje, s katerega pregleduje kandidate, imenuje
komisije iz 166. člena tega zakona in pooblasti laboratorij za
ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov ter drugih udeležencev v cestnem prometu.
Izdaja zdravstvenega spričevala

3 Zd" (
(1) Kontrolni zdravstveni pregled opravi pooblaščen
.^
r
stvena organizacija oziroma zasebni zdravnik. Up n® rCgii
za notranje zadeve z odločbo o napotitvi voznika za® I
določi pooblaščeno zdravstveno organizacijo ali
zdravnika, ki opravi ta pregled.
kon1"''
(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ne gre na ^
zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan,
vozniško dovoljenje, dokler ne opravi tega pregle
dokler ne predloži dokazila o telesni in duševni zmo
vožnjo motornih vozil.
' '' 3
Stroški pregleda
171. člen
(1) Stroške zdravstvenega pregleda plača kandidat z
oziroma voznik.

168. člen

a"ct

I
^ ■

(1) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika motornega vozila kategorij A,B,C,D in E,
voznika in voznika inštruktorja izda pooblaščena zdravstvena
organizacija oziroma zasebni zdravnik na območju, kjer imajo
te osebe stalno ali začasno prebivališče, na podlagi pregleda
zdravnika.

(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda^
pfa
motornih vozil, ki opravljajo delo voznika, krije vsKater^
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, pf fgg\e*
voznik zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih' \gi\o"
drugih voznikov plačajo vozniki sami, v kolikor z
določeno drugače.
^

(2) Pred izdajo zdravstvenega spričevala lahko zdravnik iz
prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdravstvene dokumentacije 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) V primeru, da sum o voznikovi nezmožnosti z r0gl
s kontrolnim pregledom ni potrjen, gredo stros
v breme organa iz 2. odst. 169. člena tega zakona-

(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.

Zdravstveni pregledi starejših voznikov
172Č en

(4) Zdravstveno spričevalo velja eno letoi.

'
1) Vozniki motornih vozil kategorij A,B,C,D in E. 1
nili 65 let starosti, morajo na zdravstveni preg
vsaka tri leta.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za

VARIANTA: 70 let starosti.
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J Spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo je
?J12 zaa podaljšanje
veljavr
kov?il
Podaljšanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja vozni
Prejšnjega
odstavka.
Dvom o sposobnosti voznika za vožnjo
173. člen
(1)1
6 se med
dVo 0
pregledom ali zdravljenjem utemeljeno pomot 'ne voznikovi
telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo
a
iaseb 9 vozila, napoti zdravstvena organizacija oziroma
adravst'vezdr
voznikaalinazasebnemu
kontrolni pregled
k pooblaščeni
ni avnik
organizaciji
zdravniku.
'li Dr Sezase
^r' pre
9ledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji
le|ej '
t>nem zdravniku ugotovi, da je voznik postal
idravst aduševno
nezmožen voziti motorno vozilo, mora
or
(it; UD
9anizacija oziroma zasebni zdravnik to sporoo v^emu organu za notranje zadeve, ki vodi evidenco
§ei(^rifnarno
kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekrav
nik, ki ne ravna v skladu z: določbo
dolo<
tega člena.
H)f ^ narno
P e|,rjgP
kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
"skladu z pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ne ravna
ka?ni,„ določbo tega člena, odgovorna oseba pa z denarno
1° najmanj 25.000 SIT.

Odvzem in ome|itev vozniškega
dovoljenja iz zdravstvenih razlogov

V tujini registrirana vozila
176. člen
Motorna 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.
Pogoji za udeležbo v prometu
177. 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, delovni stroji in lahki priklopniki, če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki
priklopniki pa morajo biti označeni tudi s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila.
(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.

174. člen
"4aPIaVn
' or9an za notranje zadeve na podlagi zdravstve*ni4k 0'r'^eva'a odvzame vozniku ali vozniku inštruktorju
preq, mdovoljenje
za toliko časa, dokler se z zdravstvenim
ne
ugotovi, da je telesno in duševno zmožen voziti
rna
vozila.

>0

!?) v
°zniku ali vozniku inštruktorju, ki ima dovoljenje za
vo*.nni:""KU
r
0 rnih voz
ay0' ov,
Motornih
vozil'' ve
več^ kategorij,
kategorij, vendar
vendar mu
mu je
je ta
ta pravica
pravica iz
iz
^CT°!
.
Hejrj a .določenih v prejšnjem odstavku omejena le za posaljer)je
Posamezne kategorije, se izda novo vozniško dovo-

vp^^oma dovoljenje za voznika inštruktorja, v katero se
"ste kategorije motornih vozil, ki jih ima pravico voziti.

(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 o dokončnem uvozu ali začasnem uvozu, ki traja dalj kot
šest mesecev, smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če
so registrirana v Republiki Sloveniji.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu
s prvim ali četrtim odstavkom tega člena.

*'V°2IU
'Slstr,aci|a vozila
Soji 9'ede dimenzij, skupne mase in osne obremenitve
175. člen
!!) vozii V cestnem
ie"a|
prometu morajo izpolnjevati predpisane
=ae va? »e dimenzij, skupne mase, osne obremenitve,
a 0,<ol a ,er ime,i
°Prem
i
brezhibne predpisane naprave
C ese
' 9at? 4^asa V02',a oziroma skupine vozil na cesti ne sme
(3) Vq .
,ovorom
V!'V
ne sme
presegati največjih
dovoljenih
i- ki so predpisane
za posamezne
vrste vozil.
W)

V0,

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena. Če je
s storjenim prekrškom koga oviral, se kaznuje z denarno
kaznijo 5.000 SIT in 1 kazensko točko, če pa je s storjenim
prekrškom koga ogrožal, z denarno kaznijo 10.000 SIT in
2 kazenskima točkama.
(8) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.
Stvarna in krajevna pristojnost za registracijo
178. člen

<sw pnene

nern pron? ,
Izpolnjujejo
predpisanih smejo
pogojev
mase
in osne obremenitve,
biti vglede
cest>e
j
etu,
te
izpolnjujejo
posebne
pogoje,
ki
omogočajo
n
n
a
e
an6rn pooviran promet, določene v posebnem dovoljenju,
Predpisih o javnih cestah.

v

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali četrtim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(1) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis sprememb podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v evidenco registriranih vozil opravi upravni organ za notranje
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zadeve, na območju katerega ima 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 upravni organ za notranje zadeve
za to posebej pooblasti.
(3) Organ iz prejšnjega odstavka mora hkrati s poobastilom
določiti pogoje za delo, ki jih mora izpolnjevati taka organizacija in tudi opravlja nadzor nad 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
179. 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 last
več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki.
(3) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke:
- registrsko označbo,
- datum registracije,
- upravni organ za notranje zadeve, 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, barvo vozila in vrsta goriva, ki ga vozilo
troši,
- podatke o tehničnem pregledu vozila: čas veljavnosti
nalepke in pravna oseba, ki je opravila tehnični pregled,
- podatke o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno obvezno
zavarovanje in številko zavarovalne police.

Vrste registrskih tablic
181. člen
(1) Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo
registrske tablice, in sicer:
1. registrske tablice za osebne avtomobile, komDI
vozila, tovorna vozila, delovna vozila in avtobuse;
2. registrske tablice za motoma 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
skih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav i
stavništev mednarodnih organizacij v Republiki Slo"'
tujcev zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misij«
8. registrske tablice za začasno registrirana motorna
klopna vozila in začasne registrske tablice za izvoZ.y
9. registrske tablice za motorna in priklopna voz7^0
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij ( \
širina, višina) ali katerih masa vozila presega 40 t°n ^
katera zaradi mase vozila presegajo dovoljene osne o
nitve;
^
10.registrske tablice za določena motorna in priklop1n
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obra
(2) Lastniku vlečnega vozila, ki z vozilom opravlja vle^^
priklopnikov, se izda le ena registrska tablica s P°n
registrsko označbo vlečnega vozila.
(3) Označbe na registrskih tablicah so sestavljene iz ° 4
registracijskega območja, grba in največ šestih črk s
abecede ali številk oziroma kombinacije skupno najv® sei
črk in številk. Za oznako registracijskega obmocj ^
uporablja črk 0,Č,Š in Ž ter črke B v kombinaciji s šj i
I v kombinaciji s številko 1 in G v kombinaciji s
registrskih tablicah se lahko uporabljajo tudi tuje cr*
W.
(4) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu 01**1
z dvema registrskima tablicama, razen motornih k?' jjjj iti
z motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorski"
r
nikov, ki morajo biti označeni z eno registrsko tab||C
(5) Motorna vozila smejo biti na prednji ali zad^fprt
opremljena samo z označbami, ki so s tem zakonon1
sane za posamezno vrsto vozil.
(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za Prekr®® 8
ki ne ravna v skladu s četrtim ali petim odstavkom teg
Vsebina in pritrditev registrskih tablic

Pogoji za registracijo

182. člen

180. čien
(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;
- 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.
56

.#
(1) Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrj©" w
tvorijo pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno P prjtr|'
niso upognjene ali kako drugače deformiran®^ ^
morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec ^
sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, da nis
dodatno prevlečene ali prekrite s kakršno koli sno I
(2) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic %|
ni dovoljeno spreminjati. Registrskih tablic ni dovoig/if
nesti na drugo osebo. Vozilo, ki je v prometu s sp<
vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tat>lice
pisanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi iaC
(3) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in s 3 kazenskimi0
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skla
odstavkom tega člena.

/

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se
,
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-P° ^
ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
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strskih tablic velja tudi v primeru spremembe stalnega prebivališča ali sedeža lastnika v drugo registracijsko območje.

Zamenjava registrskih tablic
183. člen
H
J

m
kadarSinikz V02ila
°ra zamenjati registrske tablice za nove:s,aln
'egistra ?
o preseli oziroma prenese sedež v drugo
|s 0

labiir,
območje;- kadar je najmanj ena registrska
9rešanaaliuničena;
~kadarP°Postanejo
zaradi obrabljenosti neuporabne.

pogrešane registrske tablice ali registrske
srne ijda»'° '
^'' upravni organ za notranje zadeve, se ne
°2nakn ?ove registrske tablice z enakim delom označb za
registracijskega območja.
e uni

kazn
^nuje"?a1710
'io 15.000 SIT in s 3 kazenskimi točkami se
pre
°dstaui,„
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tega člena.
3 l
%,
S^rekršSnarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
ne
ose )a a,i
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samostojni podjetnik-posameznik,
skladu '
oseba na 3z Vdenarno
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Izbira dela označb po lastni želji
184. člen

H1) Del 3 be re s
Na ohm
* .je 9i
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mogoče
izbrati po
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181. členazatega
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M, 6vsehir'l
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v
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(3)
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UQ

registrske tablice, ki sledi oznaki regih območia, je rezerviran za osebo, ki ga je izbrala,
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ki e izbral
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(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne
odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravni organ za
notranje zadeve, ki vodi evidenco o tem vozilu, črta vozilo iz
evidence in odvzame ter uniči registrske tablice.
(4) Če obvezno zavarovanje ni bilo obnovljeno v 30 dneh po
poteku, mora zavarovalnica v petih dneh o tem obvestiti
upravni organ za notranje zadeve, ki je vozilo registriral.
Upravni organ za notranje zadeve mora v primeru, da vozilo ni
obvezno zavarovano, ravnati, kot je določeno v prejšnjem
odstavku. V primeru, da zavarovalnica sklene obvezno zavarovanje z lastnikom vozila, ki je imel pred tem zavarovanje
sklenjeno pri drugi zavarovalnici, mora zavarovalnica v roku
petih dni po opravljenem zavarovanju o tem obvestiti pristojni
upravni organ za notranje zadeve, ki je vozilo registriral.
(5) Za odvzete oziroma izročene registrske tablice lastnik
vozila nima pravice do nadomestila stroškov za izdelavo in
stroškov za izbiro dela označbe registrskih tablic.
(6) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti
upravnemu organu za notranje zadeve, 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.
(7) K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov
v prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listino,
s katero dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva
vozila dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama
ali fizično in pravno osebo, mora biti podpis fizične osebe, ki
je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen na
sodišču ali pri upravnem organu, če pa je pogodba sklenjena
med pravnima osebama, overi podpisa pravna oseba, dosedanji lastnik vozila. Če vozilo proda komisionar, istočasno overi
podpis pogodbe in račun.
(8) Novi lastnik vozila mora pri prijavi spremembe lastništva
vozila priložiti dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju.
(9) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in s 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ne ravna v skladu s prvim
ali šestim odstavkom tega člena.
(10) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ne ravna v skladu s prvim ali šestim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
(11) Zavarovalnica, ki ne ravna v skladu s četrtim odstavkom
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Preizkusne tablice
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(2) Upravni organ za notranje zadeve 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.

186. 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;
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- 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
upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega se bo
pričela vožnja vozila iz prvega odstavka tega člena.
(4) Upravni organ za notranje zadeve 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 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 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna v skladu s petim odstavkom tega člena.
Posebne registrske tablice
187. 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 upravni organ za
notranje zadeve, 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.
Registracija vozil Ministrstva za obrambo
188. člen

(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega ods
izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilJP.
v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ za 3U
(5) Začasno registrirana vozila so registrirana do P®
veljavnosti prometnega dovoljenja.
Pooblastilo
190. člen
o'
Minister za notranje zadeve izda natančnejše
offi
straciji in izdaji prometnega dovoljenja, odjavi m°
priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju
prometnega dovoljenja za začasno registrirano
,
e,n
določi obrazec prometnega dovoljenja in prom
®*^1
barv0
ljenja za začasno registrirano vozilo, obliko,
Lr nji
mere registrskih tablic, registracijska območja 16
oznake.
2. Tehnični pregledi
Roki in opravljanje tehničnih pregledov
191. člen
(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih
kultivatorjev, delovnih strojev in lahkih priklopnik" •
Ijajo najmanj enkrat na leto.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih voZ •Ir' sW"
it
se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za P ^
kov za lastne potrebe, vozil nujne medicinske P°
s prednostjo in vozil za spremstvo, motornih ,n '0
vozil, ki prevažajo nevarne snovi, in vozil, ki se up°
učenje vožnje v avto šolah, se opravljajo vsakih še=
■o
(3) Pri tehničnem pregledu se ugotovijo podatkl3 jn op',j4
179. člena tega zakona, stanje predpisanih nap'' u(
in izpolnjevanje drugih pogojev, predpisanih za
v cestnem prometu.
,
(4) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in iz
na predpisanem obrazcu.
(5) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na
t(/
pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v cev0jl
metu, se izda nalepka, s katero se označi na
veljavnosti tehničnega pregleda vozila.
ril<l
ih in
(6) O opravljenem tehničnem pregledu motornin
"1 P
vozil se vodi evidenca, ki vsebuje podatke iz zap
ničnem pregledu.
(7) Stroške tehničnega pregleda plača lastnik vozi'3

Način registracije vozil Ministrstva za obrambo in obliko ter
vsebino registrskih tablic predpiše minister za obrambo.

(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih voZ^r^
pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister z
zadeve.

Začasna registracija
189. 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 zakupu (lizing) 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.
58

192. člen

(2) Pravna'oseba iz prejšnjega odstavka (v nadalj^^
dilu: pooblaščena organizacija) mora imeti ustr®L,z ^
prostore z urejenim prostorom za dovoz in O" st'",
potrebne parkirne površine, predpisano opremo1 ^
usposobljene delavce. Poslovni prostor za oP^ijjK" j
nih pregledov mora imeti najmanj dve računain 0f
preizkuševalni stezi, in sicer eno za preizkusai
avtomobilov in motornih koles ter drugo za P
tovornih vozil in avtobusov.
op
(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih, vozi' '
delavci pooblaščene organizacije.
(4) Z denarno kazniji najmanj 500.000 SIT se
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu s P
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194. člen
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obrajol
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(1) Kandidat za kontrolorja in kandidat za vodjo tehničnih
pregledov opravljata izpit pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve. Evidenco o opravljenih izpitih za
kontrolorja in vodjo tehničnih pregledov vodi Ministrstvo za
notranje zadeve.
(2) Kandidat za referenta in kandidat za vodjo administracije
opravljata preizkus usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega
ima pooblaščena organizacija poslovni prostor za opravljanje
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.
(3) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus usposobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu
oziroma preizkusu usposobljenosti.
Obnavljanje znanja
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(2) Ministrstvo za notranje zadeve najmanj enkrat letno preverja znanje kontrolorjev. Če kontrolor ne opravi uspešno
preverjanja znanja, ga lahko ponovno opravlja v roku enega
meseca. Ce pri ponovnem preverjanju ni uspešen, ga Ministrstvo za notranje zadeve napoti na ponovni izpit za kontrolorja.
Kontrolor, ki ni uspešno opravil preverjanja znanja, ne sme
opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil,
dokler preverjanja znanja oziroma ponovnega izpita za kontrolorja ne opravi uspešno.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki dopusti opravljati kontrolorju iz
drugega odstavka tega člena tehnične preglede motornih ali
priklopnih vozil, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Redno In dodatno strokovno usposabljanje
200. člen
(1) Pooblaščena organizacija mora organizirati redno in
dodatno strokovno usposabljanje kontrolorjev in referentov.
(2) Program rednega in dodatnega usposabljanja kontrolorjev
obsega:

197. člen

r

(1) Kontrolorji morajo vsako leto obnavljati znanje po programu, ki ga predpiše Ministrstvo za notranje zadeve.

- predpise o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na
vozila:
- predpise o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil;
- predpise o napravah, opremi, dimenzijah, skupni masi in
osni obremenitvi vozil v cestnem prometu;
- poznavanje in delovanje glavnih sestavnih delov motornih
in priklopnih vozil;
- praktično izvedbo tehničnega pregleda z uporabo predpisanih merilnih naprav in opreme;
- vodenje evidenc o tehničnih pregledih;
- osnove o preizkušanju predelanih motornih in priklopnih
vozil;
- osnove o homologaciji motornih in priklopnih vozil.
(3) Program rednega in dodatnega usposabljanja referentov
obsega:
- predpise o registraciji motornih in priklopnih vozil;
- vodenje upravnega postopka pri registraciji motornih in
priklopnih vozil;
- predpise s področja obveznega zavarovanja;
- vodenje ročnih in računalniških evidenc registriranih vozil;
- praktično izvedbo registracije za motorno ali priklopno
vozilo;
- predpise s področja tehničnih pregledov.
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Predelava vozila

Pogoji za posamezne strokovne delavce

205. člen

201. člen
(1) Enoto tehničnih pregledov mora voditi vodja tehničnih
pregledov, ki mora imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljen izpit po programu za vodjo tehničnih
pregledov.
(2) Program izpita za vodjo tehničnih pregledov obsega program iz drugega odstavka 200. člena tega zakona, predpise in
tehnične norme o homologaciji ter preizkušanju motornih in
priklopnih vozil.
(3) Službo administrativno-tehničnih opravil v zvezi s tehničnimi pregledi in registracijo motornih vozil vodi vodja administracije, ki mora imeti V. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljen izpit po programu iz tretjega odstavka 200. člena
tega zakona.
Način opravljanja tehničnega pregleda
202. člen
(1) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora
biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
kontrolor, ki ne ravna v skladu z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000
SIT.

Napotitev na ponovni izpit
206. člen
(1) Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov
u{l°^
da kontrolor ne opravlja svojega dela v skladu z d0or a„ai
člena tega zakona, se ga na predlog pristojnega =v|,an|f
196. člena tega zakona lahko pošlje na ponovno op'
izpita za kontrolorja k pristojni izpitni komisiji.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka da lahko tudi P00'3'^#
organizacija, če ugotovi, da kontrolor pomanjkljivo
tehnične preglede.
. AfOO^'
(3) Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega m
odstavka tega člena izda Ministrstvo za notranje zaoe
raV|jjf
(4) Kontrolor, ki je napoten na ponovni izpit, ne sme0K
op ^
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. d
izpita ne opravi.
se
(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT čet
^ gdV
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu s ^"Tnjjo n3
kom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaz
manj 50.000 SIT.

Merilne naprave

203. člen

207. člen

(2) Vozila iz prejšnjega odstavka pregledujejo in preizkušajo
pravne osebe, ki so za to določene, in o preizkušnji izdajo
strokovno mnenje.
(3) Stroške pregleda in preizkusa vozila iz prvega odstavka
tega člena plača lastnik vozila.
(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT in s 3 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in
5 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga
ogrožal, z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 7 kazenskimi
točkami.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
Pooblastilo
204. člen
Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za znanost
in tehnologijo določi pravne osebe iz drugega odstavka 203.
člena ter izda natančnejše predpise o pregledu in preizkušanju vozil in o izdajanju strokovnih mnenj.

varno

(2) Nova nalepka za tehnični pregled se izda na
predloženega strokovnega mnenja in tehničnega
vozila.

Preizkušanje vozil

(1) Motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in
lahki priklopniki, ki se posamično izdelujejo, predelujejo ali
dodelujejo, morajo biti glede konstrukcijskih lastnosti in
naprav pregledani ter po potrebi preizkušeni, preden se izročijo v promet.
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(1) Ob vsaki predelavi naprav, ki so pomembne za
vožnjo, preneha veljavnost nalepke za tehnični pregle

(1) Merilne naprave, ki jih uporablja pooblaščena orga
pri tehničnih pregledih, morajo biti vselej brezhibnebiaS'8"1
(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka mora pooo
organizacija umerjati na podlagi navodil proizvajalca1 P ^
nizacijah, ki so pooblaščene za kontrolo meril in P
kovin.
(3) Vsako merilno napravo iz prvega odstavka tega
najmanj enkrat letno pregledati in umeriti pooblašCf>
nizacija za kontrolo meril in plemenitih kovin in izoa
ustrezno nalepko.

/

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se
prekršek pravna oseba, ki ne ravna v skladu z doio .
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najma
SIT.
Prekinitev opravljanja tehničnih pregledov
208. člen

avli3'
(1) Pooblaščena organizacija mora takoj prekiniti op1 ^
tehničnih pregledov, če se pokvari katera od meriln
ali dvigalo.
.
(2) O prekinitvi opravljanja tehničnih pregledov z
(
jenih merilnih naprav ali dvigala mora pooblaščenazao'»^
cija takoj obvestiti upravni organ za notranje .0,(\i
območju katerega opravlja tehnične preglede mo
priklopnih vozil.
(3) Pooblaščena organizacija lahko nadaljuje oprav'iji
ničnih pregledov, ko je okvarjena naprava p°Pra,5tav^
umerjena in ko o tem obvestrorgan iz prejšnjega oo
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prL , ®narno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
tlena' odgovorna
Pravna oseba,
ravna v kaznijo
skladu znajmanj
določbo50.000
tega
211
oseba ki
pa ne
z denarno

tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
120.000 SIT.
Prireditveni prostor

Pooblastilo

212. člen

209. člen
Minister za notranje zadeve določi:
,0f0

vne ose
be. ki smejo
"a ln 0Priklopna
vozila,
vozil na

izdelovati registrske tablice za
tablice za preizkušnjo, tablice za
(g^
' katerih se učijo kandidati za voznike, in
tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri izvrše- vj Popisov o varnosti cestnega prometa;
Pogled stro®'<ov izpitov za kontrolorja in vodjo tehničnih
02n
Ceno

*'

Prireditveni prostor športne prireditve na cesti je prireditvena
proga, prostori za gledalce in prostori za vozila udeležencev
prireditve in gledalcev.
Koledar prireditev
213. člen
(1) Organizacija, ki vpiše športno hitrostno prireditev na cesti
v koledar prireditev, je dolžna koledar pred začetkom tekmovalne sezone predložiti organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za to prireditev.
(2) Koledar prireditev mora vsebovati podatke o organizatorju, vrsti prireditve, času izvedbe in prireditveni progi.

Sp

0RTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA CESTI
Uporaba predpisov

Vloga za dovolitev prireditve

210. člen

214. člen

3 0113 0 avnih
'"di^aVportne
^
'
shodih in javnih prireditvah veljajo
Zakon..
in druge prireditve na cesti, kolikor ni v tem
nu ®
° drugače določeno.

Izdaja dovoljenja
211. člen
(1)
Š
r P
a ali
abo ^I?
druga prireditev na cesti pomeni izredno upovs
in se lahk
kladn s pogoji
o izvede le na podlagi dovoljenja ter
iz dovoljenja.
(2)o0v ..
iem vv o len'e se 'zda organizatorju, ki je pravna oseba s sede^publiki Sloveniji.
(3) 2a«
t, r
P avnP(?r1no ali drugo prireditev na cesti na območju enega
°bm0čjs9a or9ana za notranje zadeve izda dovoljenje za to
upravni organ za notranje zadeve.
<4) 2a šDnrt ali
Ječ upra
drugo prireditev na cesti z območja dveh ali
^nistr^'h
organov za notranje zadeve izda dovoljenje
0
za notranje zadeve.
za prireditev na cesti se ne sme izdati, če bi bilo
35 ni rTlnZaradi prireditve začasno prepovedati promet, ker
P°trebno
Preusmeriti na drugo cesto, ali če bi bilo
PrQtTle
torrfa dal,ši čas ustaviti promet na cestah z gostejšim

(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 zagotovili 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.
(4) Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste mora
organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge prireditve na cesti, če je zaradi njih potrebno omejiti, preusmeriti ali
prepovedati promet.
Spremljanje z vozili

Tir,ir^oma se lahko izda dovoljenje za športno ali drugo
fditev
cesti tudi v primeru, ko na določenem odseku
Jne ceste, vendar samo v času izven prometnih
^lic,
!7) pred j
ni2aa dovo|da
'° dovo,)enia za prireditev na cesti mora organ, ki
»' torjeJenie za prireditev, izvesti ustno obravnavo z orgaNvne ji" Prireditve. Na ustno obravnavo mora vabiti vse
<Jo'oč druge osebe, katerih udeležba bi lahko prispevala
ustr
(8)
eznih pogojev za varno izvedbo prireditve.
Hft^r športne ali druge prireditve na cesti je dolžan
Potrebne ukrepe za varnost prireditve.
'2H
rn
5 kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
6r
Set:)a
*a.
. ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega
jO) z đ
&r6,<r
šekoarno
.ka2nijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
r
9anizator, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom

215. člen
(1) Udeležence športne ali druge prireditve na cesti smejo
spremljati le vozila, označena s posebnim znakom, ki ga
določi organizator prireditve.
(2) Opis, oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka
iz prejšnjega odstavka mora organizator prireditve priložiti
vlogi iz 214. člena tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT in z 2 kazenskima točkama se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim
odstavkom tega člena. Če je s storjenim prekrškom koga
oviral, se kaznuje z denarno kaznijo 15.000 SIT in 3 kazenskimi točkami, če pa je s storjenim prekrškom koga ogrožal,
z denarno kaznijo 20.000 SIT in 4 kazenskimi točkami.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator prireditve, ki ne ravna v skladu s prvim
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odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 15.000 SIT.
Stroški sodelovanja policistov
216. člen
Če morajo pri zagotavljanju varne izvedbe prireditve ali zaradi
preusmerjanja prometa sodelovati policisti, mora organizator
povrniti dejanske stroške, ki nastanejo z organizacijo in
izvedbo zavarovanja prireditve.
Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje
217. člen
(1) Organizator športne ali druge prireditve na cesti in prireditve ob cesti, ki vpliva na cestni promet, mora po končani
prireditvi takoj odstraniti s ceste prometne znake, druge
označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za
izvedbo prireditve oziroma v zvezi s prireditvijo, in na prireditvenem prostoru vzpostaviti prejšnje stanje, očistiti cesto in
prireditveni prostor.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator, ki ne ravna v skladu z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 75.000
SIT.

VARIANTA: Črta se stavek »Vozniku, ki tega ne stori,reKr
seP|
preteku roka denarna kazen z določbo sodišča za P
Pi!
spremeni v kazenske točke.«
(3) Policijska postaja, ki prejme ugovor zoper sklep o
šku, ugovor s predlogom za uvedbo postopka o pf®"
odstopi v reševanje sodišču za prekrške.
Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenj«
220. člen
(1) Kazenske točke se izrekajo v višini od 1 do 18.
(2) V primeru, da voznik v dveh letih zbere 18 ali več kaze'n
točk, mu vozniško dovoljenje preneha veljati. O tem org»;
vodi evidenco o vozniku, izda ugotovitveno odločbo,
se izda v skrajšanem postopku.
Zbiranje osebnih podatkov
221. člen
(1) Osebni podatki iz drugega odstavka 218. C'®^®
zakona se zbirajo neposredno od posameznika, na
se nanašajo ali po uradni dolžnosti.
(2) Policisti lahko zbirajo podatke tudi od drugih os®"!!^
ški, kazniva dejanja), ki o dogodku kaj vedo, ali iz obs'"j.
evidenc, za katere zakon določa, da jih smejo uporabi)

XII. KAZENSKE TOČKE

Izbris iz evidence
Evidenca

222. člen

218. člen
(1) Za izvrševanje nalog, določenih s tem zakonom, Ministrstvo za notranje zadeve vodi in vzdržuje evidenco kazenskih
točk.
(2) Evidenca kazenskih točk vsebuje naslednje osebne podatke:
- ime in priimek ter enotno matično številko občana;
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- rojstni datum in kraj rojstva;
- serijsko številko vozniškega dovoljenja;
- število kazenskih točk, ki jih izreče policist, in datum izdaje
sklepov o prekršku;
- število kazenskih točk, ki jih izreče sodišče za prekrške, in
datum pravnomočnosti odločbe;
- vrste izrečenih ukrepov;
- podatke o izvršitvi ukrepa in čas trajanja.

Kazenske točke, ki jih izreče policist, se izbrišejo po
od vpisa v evidenco, kazenske točke, ki jih izreče sod'5
prekrške pa po štirih letih od vpisa v evidenco.
Zaporedje pri izbrisu točk
223. člen

H
(1) Točke, ki se izbrišejo po 225. členu tega za^V "5l
izbrišejo tako, da se najprej brišejo točke, ki so
vpisane v evidenco.
(2) Točke se razvrščajo tako, da se najprej izbrišejoi »d?:
jih je izrekel policist, nato pa točke, ki jih je izreklo soo
prekrške.
Obveznosti Ministrstva za notranje zadev®
224. člen
1
"5P
(1) Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno vozniku na»k,!
olji
govo pisno zahtevo pisno sporočiti številko kazenski«1
jih je kot voznik dosegel v zadnjih dveh letih.
'9tl

Način vnosa kazenskih točk
219. člen
(1) Kazenske točke se vnesejo v evidenco iz 218. člena tega
zakona na podlagi;
- sklepa o prekršku, če je denarna kazen plačana v roku in na
način, določen s sklepom;
- pravnomočne odločbe o spremembi denarne kazni v kazenske točke, če denarna kazen, izrečena s sklepom o prekršku
ni plačana in ni vložen ugovor zoper sklep;
- pravnomočne odločbe sodišča za prekrške.
VARIANTA: 2. alinea se črta.
(2) Voznik mora v roku osmih dni od datuma vročitve sklepa
o prekršku poslati fotokopijo plačane položnice policijski
postaji, katere policist je napisal sklep o prekršku ali vložiti
ugovor. Vozniku, ki tega ne stori, se po preteku roka denarna
kazen z odločbo sodišča za prekrške spremeni v kazenske
točke. Prepozno, nepravilno ali premalo plačana denarna
kazen se šteje za neplačano.
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SI,

(2) Ministrstvo za notranje zadeve pisno obvesti vozni*4,
v dveh letih dosegel 14 kazenskih točk.
ron"
Preizkus teoretičnega znanja o varnosti cestnega P'
225. člen

s*1!
(1) Ko voznik doseže najmanj 14 oziroma največ 17 *fzV
točk, ima pravico opravljati preizkus teoretičnega p/
o varnosti cestnega prometa. Za preizkus se prijavi p'
nem organu. Če preizkus uspešno opravi, se mu iz ® " '
kazenskih točk izbriše polovica točk, doseženih v
dveh letih.
(2) Preizkus sme opravljati voznik, ki ima na dan op1r jjfr
preizkusa veljavno vozniško dovoljenje. Preizkus t®
nega znanja obsega:
v
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na

Tujci

lfrianj 10 ur predavanj o varnosti cestnega prometa,
Pisni in ustni izpit pred komisijo.

fstvntPešno opravljenem preizkusu komisija obvesti Mini« notranje zadeve.
Pooblastilo
226. člen
l
"ister
°r za ,ran
ibino o i ° )e zadeve določi organizacijo, način in
Wavateii HVan' ter P'sne9a in ustnega izpita, imenuje
P'eizk
' Predsednike, člane komisij in višino stro-

Sklep o prekršku

^ivP*0ra vsebovati:
r^onu r, j"a ke
- Postaje,
So !„re ! kršitelja,
Kino d»»^
prekrška,
kazni in
o mifrne
število kazenskih točk,
na nu
no i ln
"«winu
piacna
aenarne
^ ^ o Dft
^'
plačila
denarne Kazn
kazni,
icah
lukon,
■ dicah
neplačila denarne kazni,
^ODraVIC
■I ®a 'ugovora
sklei in rok ter način vložitve,
'itum Uh«!«
' u9°vora zoper sklep
)e ter podpis policista.
o*!ep mOra
0dpjSon^
policist vročiti kršitelju, ki vročitev potrdi
^ na 'rt, 91krši,e|
i odkloni potrditev prejema sklepa,
izvod
'»bitnihn razlogih
sklepaTak
napiše
zavrnitve.
sklep uradni
se šteje zaznamek
za vroče
0

k
. 'i 5i,0rn DonKi aS
' 9a ugotovi policist ali druga s tem
6liu
PC®
lu °,, čena oseba, ki ga kršitelju ni mogel vročiti,
P°Slje po pošti.
}
Per
Skle 0
Covro^P Prekršku je mogoče vložiti ugovor v osmih
Oljski Postaji,
' ^9ovor
se policist
poda pisno
ali ustno
katere
je izdal
sklep. na zapisnik
,zda

ia novega vozniškega dovoljenja
228. člen

prav

5K ' ^ n|e°^ )ienem izpitu se vozniku izda novo vozniško
i*daii
neveljavno vozniško dovoljenje. Po obvekle *a,Lnove
9a vozniškega dovoljenja Ministrstvo za
Ki i1 »Tonsko
iz ev d0
t
' nce kazenskih točk izbriše vozniku
"Oop^ke, ki jih je voznik dobil do dneva, ko je
Sankcioniranje prometne nesreče
229. člen

Kr§
se'v'o° do'°čbe tega zakona povzročena prometna
'i k™
kaznuje z 2 dodatnima kazenskima toč01 *
če
bi si prekrškom
prekrš
povzročil ogrožanje.

Ve

lp'j
K
,dif

Kazen zapora

j tn

230. člen
n

l2

«" i. iem L, So reče povratnikom z veljavnim vozniškim
v manj kot štirih letih presegli 36 kazenskih
>

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora o izrečeni kazni
pristojni organ obvestiti državo tujca.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabIjajta tudi za državljane Republike Slovenije, ki imajo tuje
vozniško dovoljenje in v Republiki Sloveniji nimajo stalnega
ali začasnega prebivališča.

XIII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI IN POOBLASTILA

227. člen
vo
OV enern
Hinil
prekršku policist izda sklep o prekršku (v
liem J'
besedilu: sklep).

-

(1) Kazenske točke, izrečene v skladu z veljavnimi predpisi, se
tujcu vpišejo v tuje vozniško dovoljenje samo v primeru vzajemnosti z državo, iz katere prihaja tujec.

(4) Za zagotovitev plačila denarne kazni lahko sodišče za
prekrške ali sodišče določi obvezno varščino.

Preizkusa plača voznik.

e

231. člen

232. člen
(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi dokumente, s katerimi
dokazuje pravico voziti vozila v cestnem prometu, dokazila
o vozilu, tovoru, izredni uporabi ceste in o izrednem prevozu
ter jih na zahtevo policista pokazati.
(2) Voznik mora na zahtevo policista omogočiti pregled
vozila, opreme, naprav in tovora.
(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT in 5 kazenskimi točkami se
kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna v skladu s prvim ali
drugim odstavkom tega člena.
233. člen
(1) Po|jcist začasno

izloči iz prometa motorno vozilo:

- ki ima vgrajene tudi nehomologirane naprave, rezervne
dele in opremo ali posamezne sklope;
- ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
- ki ni tehnično brezhibno oziroma ni na predpisan način
označeno z veljavno nalepko za tehnični pregled;
- ki ni obvezno zavarovano;
- ki je obremenjeno nad njegovo nosilnostjo ali ko obremenjeno presega predpisano razmerje med bruto močjo
motorja, izraženo v KW, in največjo maso, izraženo v t;
- ki ima nepravilno naložen ali pritrjen tovor;
- ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane
dimenzije ali osne obremenitve;
- če nima dovoljenja za prevoz ali ne izpolnjuje posebnih,
pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz, ali če krši
določbe tega zakona o izredni uporabi cest;
- ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
- ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop
v državo;
- ki ni označeno z registrskimi tablicami;
- če je označeno z registrskimi tablicami, ki so izdane za
drugo vozilo.
(2) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali
skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala
kolona vozil.
(3) Policist, ki izloči vozilo iz prvega odstavka tega člena iz
prometa, začasno odvzame registrske tablice oziroma preizkusne tablice.
Izločitev vozila
234. člen
(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo
pomanjkljivosti ali pridobi posebno dovoljenje, vendar ne dalj
kot 24 ur.
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(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka mora lastnik vozila
vozilo odstraniti s ceste. Če tega ne stori, odstrani vozilo na
voznikove stroške izvajalec rednega vzdrževanja ceste.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 10 kazenskimi
točkami se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ne ravna
v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne ravna
v skladu z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT.

Prepoved vožnje
239. člen
(1) Če policist ugotovi, da vozilo vozi po cesti, po k^r'^e
vožnja tovrstnih vozil prepovedana, izloči vozilo, Udolk™ ^
preneha prepoved za vožnjo, oziroma odredi, da P° mS(i
vožnjo drugo cesto. V primeru, da voznik ne uporablja z1
opreme takrat, ko je njena uporaba obvezna, izloči
dokler je voznik ne uporabi.
240. člen

Odreditev tehničnega pregleda
235. člen
(1) Policist lahko odredi tehnični pregled in odvzame nalepko
za tehnični pregled, če sumi, da motorno ali priklopno vozilo
ni tehnično brezhibno zaradi napak na napravah za upravljanje in zaviranje oziroma če je poškodovano v prometni nesreči.
(2) Voznik plača stroške tehničnega pregleda, če se pri pregledu ugotovi napaka na vozilu, zaradi katere je bilo vozilo
poslano na tehnični pregled. Prav tako mora plačati stroške
tehničnega pregleda voznik vozila, za katerega se pri pregledu ugotovi, da je bila na vozilu že odpravljena napaka,
zaradi katere je bilo vozilo poslano na tehnični pregled.
Odvoz parkiranega vozila
236. člen
Policist odredi odvoz parkiranega vozila z vozilom za odvoz
vozil (pajek), če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža druge
udeležence v cestnem prometu. Odvoz vozila se opravi na
stroške lastnika.

redi«
Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposj
ogrožajo varnost prometa, odredi začasne ukrepe, s ,Ui
se prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem p rome #13)
obvesti pristojen organ ali službo za nadzor cest in UP
Ijavca ceste.
241. člen
(1) Policist, ki ugotovi, da za delo na cesti, za športno ozj^,
drugo prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno ^r^
ljenje, da je dovoljenju potekla veljavnost, da se ne a„j
v skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zavai .
oziroma je promet slabo organiziran, lahko na kraju s x
odredi začasne ukrepe za zavarovanje kraja oziroma za
tev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanja
^
športne oziroma druge prireditve na cesti ali ob njej|ja

-a-—....-,. in
... začasnih ukrepih i*,
iwj«• -j — 00
nOl™
(2) O ugotovitvah
iz prejšnjega
|rari
mora policist takoj obvestiti pristojno upravo za "
zadeve, ki obvesti o tem pristojen organali službo za
cest.
it;
od4»
(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, ki Jjjj - ^
policist na kraju samem, veljajo do dokončne odloc' g3pJ[jj
stojne uprave za notranje zadeve oziroma pristojnega
ali služba za nadzor cest.

>Pri

Zapuščeno vozilo
Izločitev predelanih vozil

237. člen
(1) V primeru, da policist ali inšpektor za ceste najde zapuščeno vozilo, mora ugotoviti lastnika in mu odrediti, da vozilo
odstrani na svoje stroške.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila, policist, pristojen organ ali služba za nadzor cest pa ugotovi, da se vozilo
v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, po predhodnem obvestilu lastnika odredi odstranitev na stroške lastnika.
(3) V primeru, ko policist, pristojen organ ali služba za nadzor
cest ne more ugotoviti lastnika, zapuščeno vozilo pa se
v nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi
odstranitev.
(4) O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi po
določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
mora policist, pristojen organ ali služba za nadzor cest sestaviti poseben zapisnik.
Prepoved nadaljnje vleke vozil
238. člen
(1) Če policist ugotovi, da vleka vozil ni v skladu s predpisi,
prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene.
(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do najbližjega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti napake
pri vleki.
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242. člen

>01,
■io '8ki
Če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozi
predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ^
določil proizvajalec, in zanj ni bilo izdano strokovno p
tako vozilo izloči iz prometa in odvzame nalepko za
pregled.
Prepoved vožnje osebi, ki ni zmožna voziti

(4

?
)C
|,
j
,
w|
voJ'
j
j"0|
v z
5
(1) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu_ °
JI i
oseba, za katero iz upravičenih razlogov meni, da ni
voziti takega vozila, ji mora preprečiti nadaljnjo vozni s
itn' 'i«
(2) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu voznika''^}'r3
kolesa s pomožnim motorjem, kolesa z motorjemi a' o*- ) C
neaa kolesa ne unorahlia
nega
uporablja nrpHnisanp
predpisane varnostne C® -.t
roma je ne uporablja tako, kot je to predvideval PrO
'i0ta ™
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in ga izloči iz Pr°m
S
■acij
Odklonitev odredbe policista

243. člen

244. člen
Če voznik odkloni izvršitev odredbe policista, nar "ž.'
vi8r
2
njo in z vožnjo oziroma z vozilom ovira ali og ° najt
prometa, se tako vozilo izloči iz prometa in odpelje n
k
primeren zavarovan prostor ter zadrži 24 ur.
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Sodelovanje ministrstva

251. člen

245. člen

Določba 158. člena tega zakona, ki se nanaša na izobrazbo
predsednika, namestnika in člane izpitnih komisij, se prične
uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega zakona

notran e
riir<(l'fttoisicihrSLV0mza
i zadeve sodeluje v strokovnih in
' tornisi h °- 's'iah' ki obravnavajo prome....
prometni .—
režim, ter
ki
r
°P
avljajo
tehnične
preglede
in
prevzeme
cest
sln| '
H
h objektov.

252. člen

|S

246. člen
i|e zadeu've3!60 ces,e

i® dolžan predložiti Ministrstvu za notraletni načrt izvajanja del na cesti ali delu ceste.
•; 0 Vsaki crt
in«ceste obv Prerneml:,i prometnega režima mora upravljavec
i#fre
d sprememb^r'S,°'n0 P°"c'' 0 postajo najmanj tri dni
J

pJaT6arno kaznijo 1.200.000 SIT se kaznuje za prekršek
ceste ki ne
vomaa oseba
' pa z denarno
ravna v skladu
določboSIT.
tega člena,
kaznijoz120.000
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247. člen
Srna t'8 L3 zal<ona' k' se nanašajo na uporabo nalepke
u
iq
P°rabljajo invalidi, se uporabljajo od
'996.' ^
248. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označevanje vozila
z nalepko, določeno v 3. točki prvega odstavka 177. člena,
deveti alinei tretjega odstavka 179. člena in prvem, četrtem in
osmem odstavku 185. člena, se začnejo uporabljati v dveh
letih od uveljavitve tega zakona.
253. člen
(1) Do pričetka uporabe določb, navedenih v prejšnjem členu,
se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), nadalje
uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 196. člena
in 201. člena Zakona o temeljih varnosti cestnege prometa
(Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89 in 29/90), določbe prvega in
drugega odstavka 128. in 133. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni
list RS, št. 1/91 -I), 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89) in 9.
člena Pravilnika o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83), ki se nanašajo na veljavnost prometnega dovoljenja, njegovo podaljšanje veljavnosti
ter na vrnitev oziroma odvzem registrskih tablic za vozila, za
katera ni bila podaljšana veljavnost registracije v 30 dneh po
poteku.
254. člen

prve a n
'"Jačnein
9 ' tretjega
odstavka
člena tegatega
zakona
na 10 uporabljati
po enem
letu od7.uveljavitve
za-

Določbe o registraciji koles z motorjem po 177. členu se
začnejo uporabljati štiri leta od uveljavitve tega zakona.

a
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,9, in
%), prertpPlutov
'
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tretjega odstavka 7. člena tega zakona
imajo vozila, ki jih izdelujejo, popravim ®' l jo, vzdržujejo ali prodajajo, dokumentacijo in
"ti® ali
^omo|09iranih naprav, rezervnih delov in
Posameznih sklopov na vozilu.

249. člen
5oi,
čle a ,e a
ril'i P 9 zakona, ki se nanaša na označevanje
Iinlaii ™,
Od 0Vel*"anih cest, se prične uporabljati po šestih mesel3vitve tega zakona.
250. člen
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avrto j' na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela
4°|6 nm.0'8' morajo v roku dveh let opraviti izpit za vodjo
določbah tega zakona.

% pfto za šolstvo in šport določi izobraževalne organi0tl
U9em
uvoi
odstavku 151. člena tega zakona v enem
el a
i vitve tega zakona.

255. člen
(1) Določba drugega odstavka 192. člena o računalniško
vodenih preizkuševalnih stezah se začne uporabljati pet let od
uveljavitve tega zakona.
(2) Pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede
na podlagi prvega odstavka 135. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list
RS, št.1/91-I), opravljajo svojo dejavnost do poteka roka
prejšnjega odstavka.
256. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ,
št.50/88, 63/88, 80/89 in 29/90) in preneha veljati Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/86 in
Ur. list RS, št.1/91 -I), razen določb iz 254. člena tega zakona.
(2) Kolikor ni v določbah tega poglavja drugače določeno, se
izvršilni predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa
smiselno uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov, izdanih
na podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
257. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa je oblikovan kot
sodoben predpis, usklajen z mednarodnimi konvencijami in
sporazumi. Predlagatelj ni direktno prevzel sistemov evropskih držav in jih vnese v predlog zakona, ampak je sisteme
različnih ureditev temeljito preuči in poiskal možnosti, ki so
za slovenske gospodarske, ekonomske in pravne razmere po
njegovem mnenju najbolj primerne.
Iz veljavnega zveznega zakona o temeljih varnosti cestnega
prometa so povzete le tiste določbe, ki so se pri dolgoletni
uporabi zakona izkazale uporabne in učinkovite.
V uvodnih določbah smo opredelili temeljne obveznosti udeležencev v cestnem prometu ter pooblastila pristojnih organov, za zagotovitev varnosti v cestnem prometu. Posebna
pozornost pa je namenjena razlagi posameznih izrazov, saj je
njihova pravilna uporaba predpogoj za razumevanje in uporabo določb celotnega zakona. V 3. členu smo opredelili
pristojnosti Sveta za varnost cestnega prometa.
V drugem poglavju opredeljena pravila v cestnem prometu so
usklajena z evropskimi zakonodajami. Posebna pozornost je
namenjena pravilni vožnji po voznih in prometnih pasovih ter
hitrosti, ki je eden temeljnih dejavnikov za umiritev prometa.
Za zagotavljanje točnega prometa, pomembni določbi, ki vozniku vozila, ki vozi na čelu kolone s hitrostjo, ki je za 20 km/h
nižja od najivšje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, pa
se za njim nabere kolona vozil in takega vozila ni mogoče
prehiteti, nalaga dolžnost, da na prvem primernem kraju
zapelje z vozišča in pusti, da ga kolona prehiti. Voznik, ki vozi
s hitrostjo, ki je za več kot 50% nižja od dovoljene hitrosti na
cesti ali delu ceste, pa mora vklopiti vse štiri smernike in
zapeljati na prvem primernem kraju izven ceste in pustiti
mimo kolono vozil. Največja dovoljena hitrost v naseljih je
znižana na 50 km/h. Na conah za pešce na 30 km/h, na
kolesarskih poteh in stezah na 25 km/h, na stanovanjskih
conah pa je dovoljena hitrost do 5 km/h. Na avtocestah je
hitrost zvišana na 130 km/h. Največja dovoljena hitrost na
cestah, rezerviranih za motorna vozila, je 100 km/h, na vseh
ostalih cestah pa 80 km/h.
Za posamezne kategorije vozil zakon določa posebne omejitve hitrosti. Tako morajo vozila, ki prevažajo nevarne snovi,
v primeru, da je vidljivost zaradi megle, sneženja ali dežja
zmanjšana na manj kot 50 m, zmanjšati hitrost, tako da je
izključeno vsako ogrožanje, in ustaviti na najbližjem parkirnem prostoru. Zakon natančno določa pravila prehitevanja,
zaviranja, obračanja, srečevanja in nekatere izjeme. Precizirane so določbe o prometu v križišču in o vključevanju v promet na javno cesto. Opredeljeno je desno pravilo in izjema od
tega pravila, ki določa, da ima prednost v križišču voznik, ki
vozi naravnost ali zavija desno, pred vozniki, ki vozijo iz
nasprotne smeri in zavijajo levo. Izjema pri parkiranju velja za
vozila zdravstvenih, socialnih delavcev in invalidov. Na novo
zakon opredeljuje cone za kratkotrajno parkiranje ali modre
cone. Posebno pozornost pa namenja označitvi ustavljenih
vozil, saj kot ovire predstavljajo posebno nevarnost na cesti.
V poglavju »Vozila v prometu« je posebna pozornost namenjena določitvi vrste luči in odsevnikov na vozilih ter njihovi
uporabi. Posebna novost in prispevek k večji vidnosti v prometu in s tem tudi k večji varnosti pa je določba, da morajo
motorna vozila tudi podnevi voziti s prižganimi lučmi. Zakon
določa tudi način označevanja drugih udeležencev v cestnem
prometu, označbe tovora, pravila nalaganja in razlaganja ter
pravila uporabe opozorilnih znakov.
V četrtem poglavju so določene posebne obveznosti voznikov. Tako je voznik odgovoren, da zaradi tovora in naprav
v vozilu ali na njem ni zmanjšana njegova vidnost oziroma
slušnost ter da s takim vozilom ne ovira ali ogroža drugih
udeležencev v cestnem prometu. Med vožnjo je prepovedana
uporaba dodatnih naprav, kot so npr. slušalke ali mobitel.
Določeno je trajanje vožnje za poklicne voznike, opredeljen je
pojem tahografa in način njegove uporabe. Uporaba varnost66

nih pasov je obvezna, varnostne čelade pa morajo
■- ek,
tudi vozniki in potniki na kolesu in kolesu z motorjemm0
pokvarjenih vozil na avtocesti in cesti, rezervirani za .j.,
vozila, je prepovedana. Ponoči in ob zmanjšani v^''iv0za<jnji
mora biti vlečeno vozilo opremljeno z rdečimi lučmi na z
strani, vlečno pa z rumeno utripajočo lučjo.
V poglavju o varstvu drugih udeležencev v cestnem pr?"jj
je opredeljeno varstvo otrok in ob tem določena tudi o0* ^
nosf staršev, če dovolijo samostojno udeležbo v P<°^
otroku, ki za to še ni usposobljen. Zakon določavarn0S
ob've }
pešcev v cestnem prometu, za njihovo dodatno
sinef
poskrbel z opredelitvijo stanovanjske cone, na kateri set \
vozila premikati le s hitrostjo pešca. Zakon zahteva
pr&^
voznika, kadar vozi mimo avtobusov, taksijev in kom u
vozil, namenjenih javnemu prevozu oseb in stvari. °orttit
določa kriterije za prevoz oseb v posameznih vrstah m ..j0y,
vozil. Glede udeležbe kolesarjev v prometu pa zakon o ,f
kakšna kolesa se smejo uporabljati in starost ko.ie ^
Podobne obveznosti pa so predpisane tudi za kolesa z ,:1
jem in motorje. Širše so tudi določbe o živalih v Pr0
obveznostih voznika vprežnih vozil. Zakon vsebuje P°
določbe vo vožnji
avtocesti •••
in wwuii|
cesti, irezervirani
uvivvvv
T v/*.' 'J' po urivvvvn
w&w> »!••••••i za
vozila, ter opredeljuje uporabo ceste, varstvo ceste /nn $
Zakon pooblašča ministra za promet in zveze in nv
notranje zadeve, da v določenih primerih lahko
met na cestah.
V šestem poglavju je opredeljen pomen naprav za
prometa. Posebna novost je nov pomen rumene luči
forju, ki pomeni prepovedano vožnjo, razen v primerf'^, J
vozilo, ki se je s primerno hitrostjo približevalo krizj .
more varno ustaviti. Na novo sta opredeljeni tudi izi
voznik tudi pri zeleni luči na semaforju ne sme ^
v križišče, in sicer v primeru, ko je promet tako 9°^'^
voznik moral ostati v križišču še ob spremembi sveti ^
znaka in bi s tem oviral ali onemogočil promet vozil* ^
desne, in v primeru, ko mora voznik, ki pri zelem
semaforju zapelje v križišče, omogočiti zapustitev1 ,(l
vozniku, ki je zaradi gostote prometa pri sprememb '
nega znaka ostal v križišču. Nova je tudi določba o o
umirjanje prometa.
Posebno sedmo poglavje je namenjeno opredelitvi0
metu ter dolžnosti povzročiteljev v zvezi z zavarova l gf!
odstanitvijo ovir. Na novo so opredeljene organizira
pine vojakov in vojaških vozil in določeno, da smejo
5 1
kolono hkrati s policisti urejati tudi vojaški polici
' -.. rf
s !o
neje so definirani izredni prevozi in izjeme od P ll/0
ki veljajo za vozila s prednostjo in vozila za spremS'v
Osmo poglavje je namenjeno alkoholu v prometuJn innim nesrečam. Tako kot je veljalo do sedaj, tudi ((J jj
določa, da voznik ne sme voziti vozila v cestnem Pr0. oSnitf
ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola, mamil al' P^lt »
tivnih zdravil. Po veljavnem zakonu je povzeta
poklicni vozniki med vožnjo ne smejo imeti alkohola ^
voznike motornih vozil je dovoljena koncentracija a'« , jI J
0,5 g/kg krvi, za druge udeležence v prometu pa na/*
kg, če tudi pri nižji koncentraciji alkohola v krvi n
znakov nezanesljivega ravnanja. Natančneje le ..
postopek ugotavljanja alkoholiziranosti ter vsebina j£) #
opravljanja strokovnega pregleda. Prometne nesreč
deljene v štiri kategorije. Zakon določa, da policisti ^
opravljali ogledov prometnih nesreč I. kategorije ^
prometne nesreče z materialno škodo, ampak b°°s<gpf
udeleženci v prometni nesreči sami izpolniti EvroP pičilo o prometni nesreči in si izmenjati osebne '
podatke, pdotrebne za uveljavljanje škode pri zava'°
V desetem poglavju zakona so predpisani pogoji,
izpolnjevati oseba, da pridobi pravico voziti motori ^
Natančneje je opredeljena razvrstitev vozil v
f
s tem povezana vrsta vozniških dovoljenj. Zakon dov < » f.
starost, potrebno za vožnjo posameznih kategorij
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»PrJ°V0"en
'e se 'zda 2 veljavnostjo do 65. leta starosti
0Z po var an n m
Malti303,
'
pa se lahko
za i t e predlogu do 70. leta starosti,
iokjfi
največ 3 leta upravičencu, ki predloži
n
da 10 telesno n
zilo rt ene
' duševno zmožen voziti motorno
njavo .
kategorije. Določeni so tudi pogoji za zamevozniškega dovoljenja za slovenskega ter način
e
mednarodnega vozniškega dovoljenja.
It ^ce/6,usposat>ltanja kandidatov za voznike motornih vozil
°«ločal 0prepušćeno
Ministrstvu za šolstvo in šport, ki bo
re
9istraciji avto šol, preverjalo pogoje za delo,
piSai0 rvoz
niška
dovoljenja
za vozniške inštruktorje ter predu
rtih \,0z. i°9Dram
sposabljanja
kandidatov za voznike motor)vt0 Soi ln r'stoino je tudi za nadzor nad zakonitostjo dela
nadzor nad opravljanjem programa.
n
0 nfft'Za 02nače
°tranje zadeve je pooblaščen za izdajo predpisa
s svetlob tat3l ,n
vanja vozil za usposabljanje kandidatov
oblice
°
tablico ter določitev vsebine, barve,
^istrstv menz
'i0 svetlobnih
tabel in posebnih »L« tablic,
Za notran
e
toioii i?n°t 6 cen l zadeve pa ima tudi pooblastilo, da
ia vojn/f'). ,z tre ter njihova območja, kraj, kjer se opravsedniif.
Pit za posamezne kategorije, in imenuje pred^ ' namestnika in člane izpitnih komisij.

'ete
^ u rej a jo zdravstvene preglede, so v glavnem pov^ona
i
Panjih določbahda zveznega
in republiškega
bo za
"°loiikea^3 le le
odvzem in omejitev
Hitenja y "°voljenja
iz zdravstvenih razlogov zadostovalo le
"breme v avn'ka. Stroški zdravstvenih pregledov gredo
3 0Z kan
^Vstven^h'^
'
didata za voznika, stroške kontrolnih
^odajale zapre9ledov pa naj bi za poklicne voznike plačal
"9o;e, p0 ' anan
°stale voznike pa Zavod za zdravstveno zavaro'oinikj
tnem predlogu naj bi tudi te preglede plačali
">'• v kolikor zakon ne bo določal drugače.
*ogj$tra • ■
kujejo Cyf. V0Z'J ie povzeta po sodobnih zakonih, ki ne predvel
""Oaljiani
iavnosti prometnega dovoljenja in njegovega
1 s
" a*to/ef ampak povezujejo tehnično brezhibnost vozila
"Otf/o oJT tehničnih pregledom in tehnično brezhibno
"obča stva e-° z velJavno nalepko za tekoče leto. Zakon
e (
3rno ,n
krajevno
pristojnost za registracijo, vsebino
s "'! teice
'e$kih tat)^lstriran
'h vozil, pogoje za registracijo, vrste regia
,,-H'Strskp
9istrska 'f'"
£in
njihove
zamenjave ter razloge za uuvzam.
odvzem.
,
njiiiuva
so
vezan zamenjavo ier rnziuge
Jstnik vo v S 6lahko
e na lastnika in ne več na vozilo,
kstni žel11 i '
izbere del označbe registrske tablice
■ Vozila Ministrstva za obrambo se registrirajo po

predpisu, ki ga izdaja minister za obrambo. Podobne določbe
smo našli tudi v drugih sodobnejših evropskih zakonih.
Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo le
pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister za notranje
zadeve. Zakon ministru za notranje zadeve daje pooblastilo,
da predpiše pogoje in način opravljanja tehničnih pregledov,
vsebino evidenc, obliko in vsebino nalepke ter obrazec zapisnika o tehničnem pregledu.
Športne in druge prireditve na cesti so posebna vrsta ovire na
cesti, ki pa po svoji specifiki sodijo v posebno poglavje.
Dovoljenje za prireditev na cesti je obvezno in se izda le, če je
predhodno izpeljan poseben postopek pri upravnem organu.
Zakon določa tudi vsebino in priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi za dovolitev prireditve. Organizator je dolžan povrniti
dejanske stroške, ki so nastali z organizacijo in zavarovanjem
prireditve.
Kazenske določbe so ena najbolj pomembnih novosti v predlogu zakona. Zakon določa, da lahko voznik dobi od 1-18
kazenskih točk, ki se izrečejo poleg denarne kazni. Denarna
kazen, ki ni plačana, se z odločbo sodišča za prekrške spremeni v kazenske točke. Vozniku, ki zbere 18 kazenskih točk,
mu na podlagi določbe organa, ki vodi evidenco o vozniku,
preneha veljavnost vozniškega dovoljenja. Ta voznik sme
voziti v cestnem prometu le pod pogojem, da ponovno opravi
celoten vozniški izpit po pogojih iz tega zakona. Za voznika, ki
vozi v času izrečene kazni prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije oziroma v času, ko mu je izrečen
varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, se obvezno
izreče kazen zapora. Policisti lahko ob ugotovitvi prekrška na
kraju samem izdajo sklep o prekršku in izrečejo sankcijo do
4 kazenske točke.
V posebnem poglavju so natančno opredeljeni posebni varnostni ukrepi in pooblastila policistov. Kot posebne varnostne
ukrepe zakon določa izločitev vozila iz prometa, odreditev
tehničnega pregleda in odvzem nalepke za tehnični pregled,
odvoz parkiranega vozila, prepoved vleke ali vožnje vozila ter
prepoved vožnje osebi, ki ni zmožna voziti. Zakon določa
pogoje za izrekanje varnostnih ukrepov ter čas trajanja
ukrepov.
Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRUŽINSKIH PREJEMKIH - EPA 989 - PRVA OBRAVNAVA
Štefan Kociper
Nada Skuk
Miroslav Mozetič
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega
zbora Republike Slovenije sodelovali Štefan Kocip®r>
Nada Skuk in Miroslav Mozetič.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH

Poslanci v Državnem zb°r
Štefan KOCIPER.
Nada SKUK, '
Miroslav MOZETIČ,

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1.1. PRAVNA UREDITEV
53. člen Ustave določa, da država varuje družino, materinstvo,
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo
potrebne razmere. Skladno s 55. členom Ustave država zagotavlja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za
otroke.
Državni zbor je julija 1993 sprejel Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji v kateri so opredeljena temeljna načela družinske politike in je med predloženimi ukrepi za spodbujanje rojstev navedena tudi možnost za
podaljšanje porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego
in varstvo otrok na dvo oziroma tri leta.
Skladno z navedeno usmeritvijo je bil vložen predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih,
s katerim se podaljšuje trajanje dopusta za nego in varstvo
otrok tako, da skupaj s porodniškim dopustom znaša največ
tri leta.
Hkrati s spremembami zakona o delovnih razmerjih, s katerimi se podaljšuje dopust za nego in varstvo otrok, je
potrebno sprejeti tudi spremembe in dopolnitve zakona
s katerim so določena nadomestila plače, ki se zagotavljajo
v času trajanja dopusta za nego in varstvo otrok.
Po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS št. 65/93 in
71/94) ima upravičenec (mati, oče, ali oseba, ki vzame otroka
v nego in varstvo zaradi posvojitve) pravico do denarnega
nadomestila za čas porodniškega dopusta. Denarno nadomestilo po tem zakonu obsega nadomestilo plače za čas dopusta
ob rojstvu otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter
daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
Denarno nadomestilo znaša po sedanji ureditvi 100% valorizirane povprečne plače upravičenke oziroma povprečne
osnove, od katere je upravičenka plačevala prispevke za
porodniško varstvo, v zadnjih 12. mesecih pred mesecem
obveznega nastopa porodniškega dopusta.
1.2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta se izplačuje v trajanju, kot je določeno v zakonu o delovnih razmerjih
v zvezi s trajanjem dopusta ob rojstvu otroka in dopusta za
nego in varstvo otrok. Po sedanji ureditvi to pomeni, da se, če
se upravičenka(ec) ne odloči za delno koriščenje te pravice
z delom za polovični delovni čas, nadomestilo praviloma
izplačuje 12 mesecev, v izjemnih primerih pa 15 mesecev.
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V predlogu za spremembo zakona o delovnih raz*«
predvideno podaljšanje dopusta za nego in varstva
tako, da bo trajalo največ tri leta, v izjemnih primerih Pa
mesecev.
o U'8
Če bi v zakonu o družinskih prejemkih ohranili sedali®
vjilf
aće
tev,, bi se nadomestilo v. višini 100% osnove izpl
.
V|jjiWE
čas trajanja tega dopusta, torej tri leta ali izjemoma v
obdobju. Glede na materialne možnosti države teh n r0d-pi (
stil ni možno zagotavljati v celotnem obdobju trajanja
niškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otro*a(joi
100%, temveč je za drugo in tretje leto uživanja teh n ^|(
stil nujno predvideti izplačevanje v znižanih znesk'n- ^
tega je nujno dopolniti oziroma spremeniti določb®
^
o družinskih prejemkih, ki se nanašajo na odmero in
vanje nadomestil.
liri
"Ve,

II. CILJI PREDLAGANE REŠITVE
S predloženimi spremembami bi prispevali k
naloge države, kateri 53. člen Ustave nalaga, da m°
jati razmere, ki so potrebne za varstvo materinstva,oC®
ter otrok.

M

,St

, r,a,

Staršem bi s podaljšanjem porodniškega dopusta
*
daljši in bolj intenziven stik z otroki v zgodnjem oteo® in p
bi prispevalo k izboljšanju zdravstvene, biosociajna 5
hične trdnosti otrok in mlajših generacij. Hkrati ° ^
bistveno razbremenili starše, zlasti matere, ki so *
ureditvi preobremenjene.
„
■.j titf &voi
Z izplačevanjem nadomestil po tem predlogu zakona
fc
tovili socialno varnost družin z majhnimi otroki, ki s°
alno najbolj ogrožena skupina prebivalstva.

Skladno z Resolucijo o temeljih oblikovanja družinS,(fl5K^
tlke v Republiki Sloveniji, se s predlogom zakon
,
rjtii *lk(,
doseči naslednje cilje
- spoštovanje avtonomnosti družine in indivi'idu®" ,1,1
posameznih članov družine;
h,
- zaščita otrokovih pravic v družini in dajanje pre°n'
mesta kakovosti življenja otroka;
• „nak^V
- promoviranje enakih možnosti obeh spolov in
»'
J,
nejša porazdelitev skrbi za družino med oba spol^ pr^dv,Pt
- prostovoljnost izbire oblik družbene pomoči, ki J z 6
dena za otroke in starše;
mK0 I
- stimuliranje zaposlovanja v primerih, ko starši i®n
tovijo varstvo in nego otrok z drugimi oblikami
h
■h
Skladno s predlogom sprememb zakona o delovn'
jih, v katerih se poudarja, da podaljšanje dopusta z
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(cev) za drugo leto dopusta po predlogu znaša 7.158.531.600
tolarjev. Nadomestilo za 1/3 upravičenk(cev) za tretje leto po
predlogu znaša pa 1.988.480.200 tolarjev. Skupaj torej
9.147.011.800 tolarjev, ozrioma 0,64% BDP. V letu 1995 bi bile
finančne posledice več kot polovico nižje. Če predpostavimo,
da bo zakon veljal za drugo polovico leta, lahko tudi predpostavimo, da bo potencialnih koristnikov tudi polovico manj
kot predvidevamo za celo leto. To pa pomeni, da bo za leto
1995 na proračunski postavki potrebnih okrog 5 milijard
dodatnih sredstev, oziroma 0,25% BDP. Tako bo ta država
namenila za nadomestila za porodniški dopust, starševski
dodatek, enkratno pomoč za novorojenčka in otroške
dodatke v tem letu skupno okrog le 1,75% BDP, medtem ko je
Slovenija leta 1953 namenila samo za otroške dodatke 4,26%
BDP. - Sicer pa bi rodnost na ravni enostavnega obnavljanja
prebivalstva po sedanji ureditvi terjala kar krepko več kot 50%
dodatnih sredstev samo za nadomestila za porodniške.
Predvidevamo, da se bo zaradi podaljšanja dopusta za nego
in varstvo otrok ob drugih ukrepih povečala rodnost, vendar
je ta učinek mogoče pričakovati le ob podpori drugih ukrepov, ki bi jih morala vlada čimprej predlagati. V tem primeru bi
se sredstva za izplačevanje nadomestil na daljši rok sorazmerno povečala.
Trdimo pa tudi, da se teh dodatno potrebnih 9 milijard lahko
kompenzira tudi iz proračunske postavke za nadomestila za
brezposelne. V proračunu smo istega leta za ta namen porabili 16,8 milijarde tolarjev, oziroma 1,17% BDP. Povprečno
število prejemnikov nadomestila pa je znašal 35.052 tolarjev.
Če bi lahko na vsako sproščeno delovno mesto zaradi koriščenja podaljšanega porodniškega dopusta zaposlili delavca(ko), ki bi sicer ostal brez dela in bi zato prejemal nadomestilo za brezposelne, bi s tako prerazporeditvijo proračunskih
sredstev pokrili skoraj 85% potrebnih dodatnih sredstev, oziroma bi proračun moral dodatno nameniti za nadomestila za
podaljšano porodniško le še dobro milijardo tolarjev. Take
iedalne kompenzacije ni mogoče pričakovati. Ob podpori
z dodatnimi ukrepi, ki izhajajo iz resolucije in jih zato upravičeno pričakujemo od vlade, pa bi vendarle precejšen del
potrebnih sredstev pridobili prav z učinkovito prerazporeditvijo. - Vsekakor pa je jasno, da bo koriščenje podaljašnega
porodniškega dopusta imelo v določeni meri neposredni vpliv
na zmanjšanje števila brezposlenih, kar je z vidika socilane
politike velikega pomena. Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja bi bilo zato nujno doseči, da bi se na delovna mesta, ki bi
se začasno sprostila zaradi podaljšanja porodniških dopustov, dejansko zaposlili delavci, ki bi bili sicer brez zaposlitve.
S tem bi se zamnjšalo število prejemnikov denarnih nadomestil za primer brezposelnosti. V primerih, ko nadomestne
zaposlitve ne bi bile potrebne, pa bi podaljšanje porodniških
dopustov olajšalo položaj delodajalcev.
Ne glede na to kolikšen delež od 0,64% BDP bo država morala
dodatno zagotoviti za naložbo v družinsko politiko, je to po
naši oceni vsaj enakovredna naložba drugim naložbam, ki
smo jih v parlamentu podprli (šolski tolar, cestni tolar...).
S predvidenim koriščenjem podaljšanega porodniškega
dopusta bi se sprostila tudi mesta v vrtcih za otroke v starosti
od 2 do 6 let, za katere doslej ni bilo mogoče dobiti mesta
v vrtcih. Iz Zasnove javnih vrtcev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo
in šport pred kratkim objavilo v Beli knjigi, je razvidno, da je
vključenost v vrtce v Sloveniji v povprečju nižje od povprečne
vključenosti v velikem številu držav dvanajsterice v EZ, medtem ko Slovenija razen dveh ali treh držav prekaša vse ostale
države z vključenostjo otrok v vrtce pri starosti dveh oziroma
treh let. Ta primerjava zelo jasno pokaže, da se v veliki večini
držav dvanajsterice mnogo bolj kot pri nas zavedajo pravic,
potreb in koristi otrok do četrtega leta starosti po varstvu in
vzgoji v lastni družini, oziroma v neinstitucionalnem varstvu.
V primeru, da vključevanje otrok v vrtce v starosti od četrtega
do šestega leta ne bo sledilo vključenosti v vrtce v državah
dvanajsterice, se bodo prostorske in kadrovske kapacitete
v vrtcih sprostile. S tem pa se bodo normativi in standardi
v vrtcih izboljšali v prid kvaliteti storitev v skladu s predlaganim zakonom o vrtcih. Podatki o povprečni vključenosti
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v vrtce od leta 1980 pa kažejo, da je odstotek v letu 1994
porasel na 54,4% in da je bil delež otrok vključenih v vrtce
v lanskem letu najvišji doslej. To dejstvo lahko pripišemo tudi
konkurenčnosti storitev v vrtcih, oziroma pluarlizaciji nosilcev
dejavnosti v vrtcih.
S podaljšanjem porodniškega dopusta bi se zmanjšala razlika
med številom razpoložljivih delovnih mest in številom aktivnega prebivalstva. Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja bi
bilo nujno doseči, da bi se na delovna mesta, ki bi se začasno
sprostila zaradi podaljšanja porodniških dopustov, dejansko
zaposlili delavci, ki bi bili sicer brez zaposlitve. S tem bi se
zmanjšalo število prejemnikov denarnih nadomestil za primer
brezposlenosti. V primerih, ko nadomestne zaposlitve ne bi
bile potrebne, bi podaljšanje porodniških dopustov olajšalo
položaj delodajalcev.

BESEDILO ČLENOV

duševno prizadetega otroka ali nedonošenčka, zanHJL(
mestilo 100% osnove za prvih 15 mesecev dopusta, '=
vključno 24. meseca dopusta, v vseh nadalnjih mesec
50% osnove.
len;

8. b člen
Upravičenki(cu), ki namesto dopusta za varstvo in
otroka koristi pravico do dela s polovičnim delovnim c
pripada nadoemstilo v višini 50% nadomestila doloc
v prvem odstavku prejšnjega čelna.
8. c člen
Osnova za odmero denarnega nadomestila ne more bitintl
od zajamčene plače.
.jI
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem P°v"
plač v Republiki Sloveniji.
Usklajeno denarno nadomestilo pripada upra-prvega dne meseca, za katerega je bil objavljen zadnji
podatek o gibanju plač v Republiki Sloveniji.

t.člen
Osmi člen zakona o družinskih prejemkih se spremeni tako,
da se glasi:
8. a člen

lin
ob
aki

2. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

Denarno nadomestilo znaša:
- v prvem letu trajanja porodniškega dopusta 100% osnove,
- v drugem letu trajanja porodniškega dopusta 75% osnove
in
- v tretjem in nadlanjih letih porodniškega dopusta 50%
osnove.

■n° r\l
Starševski dodatek za prvih 12 mesecev znaša 52%^
9
1
čene plače, za drugo leto 39% zajamčene pače in za tretl 7Moj
26% zajamčene plače.
Ulit
lip,

V primerih, ko mati rodi dvojčka ali hkrati več živorojenih
otrok, težje telesno ali duševno prizadetega otorka ali nedonošenčka, oziroma ko upravičenka(ec) neguje in varuje
dvojčka ali hkrati več živorojenih otrok, težje telesno ali

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradn0"1
Republike Slovenije.

3. člen

lan
is* Po.

OBRAZLOŽITEV
Str
K 8. a členu
V predlogu zakona se kol pravilo postavlja, da znaša denarno
nadomestilo v prvih 12. mesecih porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, 100% osnove. Enako
kot po sedaj veljavnih predpisih, je tudi v predlogu zakona
predvideno, da se v primerih otrok, za katre je potrebna
posebna nega in varstvo daljše obdobje, podaljša prejemanje
denarnega nadomestila v višini 100% osnove, tako da skupno
traja 15 mesecev.
V drugem letu se denarno nadomestilo zmanjša na 75%
osnove. Od začetka tretjega leta prejemanja bi mesečni znesek denarnega nadomestila znašal 50% osnove. To bi veljalo
tudi za primere podaljšanaj dopusta za nego in varstvo otrok,
skladno s predloženimi spremembami zakona o delovnih razmerjih.
8. b členu
V primeru, da upravičenka(ec) namesto dopusta za nego in
varstvo otroka dela s polovičnim delovnim časom, se mu
poleg plače za dejansko delo izplačuje polovica denarnega
nadomestila, ki bi ga prejemal, če bi bil na dopustu za nego in
varstvo otroka.
Primer: Upravičenka potem, ko izkoristi 12 mesecev porodni-

va

škega dopusta oziroma dopusta za nego in [f%t
prične delati s polovičnim delovnim časom. V ^
s polovičnim delovnim časom prejema plačo z ^ ji i iP>l| i
delovni čas in polovico denarnega nadomestil* (|/,
prejemala, če bi bila izključno na porodniškem °ov
V tem primeru bi prejemala dve leti nadomestijo
polovice zneska nadomestila, ki bi ji šlo v drugeffi
niškega dopusta, v naslednjih letih pa bi mesecn^
polovico nadomestila, ki bi ji šlko v tretjem letu oof
K B. c členu
mu
V tem predlogu zakona je ohranjen enak način u
denarnih nadomestil kot je določen za usklajevanie k

i«a,
'"4
Si

K 2. členu
0.1
S spremembo 20. člena zakona družinskih
čamo višino starševskega dodatka za drugo
"
v enakih odstotkih, kot so določena nadornes>e
porodniškega dopusta in dopusta za varstvo in *
v 8. členu istega zakona.
K 3. členu
$0$ K
S tem členom je določen običajni rok uveljavitve t

V
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Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencu od
prvega dne meseca, za katerega je bil objavljen zadnji uradni
podatek o gibanju plač v Republiki Sloveniji.
Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače.

8. člen
'•nar no

nadomestilo znaša 100% osnove.

na
thtTS
domestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
e? Cv Republiki Sloveniji.

Obi,H «aza de,°- družino in socialne zadeve na
Ca BRanetA ERŽENA v zvezi s 5. členom
zaposlovanju tujcev
ly

°!jeniaa?°flovaniu tujcev kot pogoj za izdajo delovnega
JNlovani
' da v videne! Republiškega zavoda za
^°Čju
ni
brezposelnimi osebami na določenem
i;
o$nih i,' prii,avljenega ustreznega kandidata, ki bi poleg
,6v
eval tudi
'■ a za
P°sebne pogoje, ki jih delodajalec
Zavije,, s nit®v delovnega razmerja in ki je tudi dejansko
Prejeti ponujeno zaposlitev.
^ie ' kov
|ist
^tavha' meni
(vključno
s culokatrščino), ki ga poslanec
iz
Nbo koni?°
POlnjevanje posebnih pogojev za
Vn
nega del
"° °Prau 2a
°vnega mesta. Dejstvo je namreč, da
#,
ie ski6n .Ie ob
konodaja določa, da se lahko delovno razar
ostin$ ?
izpolnjevanju splošnih pogojev (to sta
nPri čem 1
Nravstvena sposobnost) in posebnih pogo''ošnim
atf ' Morajo
biti slednji določi z zakonom oziroma
1
%kovn0rnl2obra
' 2a Posebne pogoje se štejejo: vrsta in stopHnih Dr
zbe; znanja, ki jih delavec pridobi po
'*Sn9i6. Do<5°69harTlih
izobraževanja, strokovni izpit, delovne
de|
i/d* il đe|in dri
ovne zmožnosti, za kar se štejejo psihoa uSr sposobnosti
potrebne za opravljanje določes
4^'^ciisk
P°S0bno zdravstveno sposobnostjo,
v
s sob
nosti, pa tudi znanje enega ali več tujih
c i M - Te d , P°
ne
- Pogoje
,-uyuju mora
mula imeti
niimi delodajalec
uu.uuuju.uu določene
uu.u«-..""" >nemK
i u (Praviloma je to akt o sistemizaciji) in si jih ne
8Va
tudi lzmiš|fevati.
Glede na to se lahko od delavca
a|
it0,anki na nnanje
banščine,
seveda le če gre za delovno
er
se a na
ia ? Aik P° 9
področje zunanjetrgovinskega
j
^'banijo (ne pa če gre za izdelavo baklav).
?5nie 5n^[ecleno menimo, da sprememba oziroma preobli0
*n>nwa.2akona
zaposlovanju tujcev ni potrebna,
2 ra a a
rf W m Da
Pa i o se''''gravanja
'9 v nj v smislu, ki ga navaja poslanec.
idjJi®
veda
treba
povedati, da se v konkretnih
J®1'' i>H„, ? Prijavljenim brezposelnim osebam na zavodu
del
^ili'iPri đoi(J0n,h
°vna dovoljenja, ker te osebe določenih
K °Prav|ja® delodajalcih ne sprejmejo oziroma jih ne

„j

a NVam 2a zr|anost in tehnologijo na pobudo
>a I ^ za uporabo novih mednarodnih
^ ^Slovenijo
predstavljanja imena Republike Slovenije
-opravi0ala
.nar°dnim standardom ISO 3166 je dne 12. 5.
' Uprav' Vlada Republike Slovenije ter sprejela sklep.
' organi, ki pri svojem delu v kakršnikoli obliki

20. člen
Starševski dodatek je enak 52% zajamčene plače.

ali zvezi za Slovenijo še uporabljajo oznako SL ali SLO, kar je
nasprotju z določili standarda ISO 3166, določijo postopke za
prehod na oznako SI ali SVN in rok, v katerem bodo začeli
poslovati v skladu s standardom ISO 3166. Pri vseh novih
sistemih označevanja ali novih članstvih v mednarodnih ali
regionalnih združenjih naj se za vse oznake Slovenije uporabljajo izključno oznake SI, SVN in 705 ter upoštevajo tudi druge
zahteve iz standarda ISO 3166.
Prehod na nove oznake naj bi bil seveda čim hitrejši in
Ministrstvo za znanost in tehnologijo se strinja s poslansko
pobudo v tej smeri ter tako tudi deluje pri usklajevanju prehoda na novo ureditev. Prav na vseh področjih pa hiter prehod na žalost ni mogoč, saj je npr. Ministrstvo za notranje
zadeve sporočilo, da bo zamenjava vseh že izdanih obrazcev
vozniških dovoljenj, na katerih se nahaja oznaka SLO, ki je
predpisana s Konvencijo o cestnem prometu, mogoča šele po
preteku dvanajstih let od dneva prijave nove oznake pristojnim mednarodnim organom.
Po sprejetih sklepih Vlade je Urad za standardizacijo in meroslovje v juniju 1994 izdal standard SIS ISO 3166, ki je identičen
mednarodnemu ISO 3166, in se sklepi smiselno nanašajo na
uporabo slovenskega standarda. Ena od zahtev omenjenega
standarda se nanaša na prvenstveno uporabo dvočrkovne
oznake SI pri označevanju imena Republike Slovenije. Tričrkovna oznaka SVN se lahko uporabi le izjemoma v tistih
primerih, kjer bi njena uporaba predstavljala določeno prednost. Gre torej za izjemo od pravila in uporaba tričrkovne
oznake bi morala biti posebej utemeljena. Tako se z upoštevanjem načela prvenstvenosti uporabe dvočrkovne oznake SI
dosežejo vse prednosti, ki jih omenja poslanska pobuda in
s katerimi se strinja tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
ki bo tudi pri nadaljnjem usklajevanju uporabe novih oznak za
ime Republike Slovenije predlagalo uporabo dvočkrkovne
oznake SI.
ODGOVOR
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na
pobudo BRANKA JANCA za spremembo
odredbe o prepovedi uvoza in tranzita lesa
iglavcev v lubju zaradi preprečevanja vnosa in
širjenja podlubnikov

Odredba je bila objavljena dne 6. 5. 1994 v Uradnem listu RS
št. 23 z naslednjo vsebino:
1. Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja podlubnikov na
ozemlje Republike Slovenije sta prepovedana uvoz in tranzit
lesa iglavcev v lubju iz vseh držav.
2. Ne glede na določbe prejšnje točke, se lahko dovoli uvoz in
tranzit lesa iglavcev v lubju, če je iz fitosanitamega spričevala
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države izvoznice razvidno, da je bila pošiljka tretirana s fitofarmacevtskim sredstvom in je s tem onemogočeno širjenje
podlubnikov. Pošiljke lesa iglavcev v lubju, ki se uvažajo,
smejo biti tretirane le z fitofarmacevtskim sredstvom, ki ima
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.
3. Prepoved po tej odredbi se ne nanaša na les, ki je posušen
na manj kot 20% vlage, izražene v odstotku suhe snovi
(oznake »K. D.«, »Kilndried« inp.) ter impregniran les v lubju.
4. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
S strani poslanca Branka Jurca je bil podan predlog za spremembo navedene odredbe in sicer:
- nova 3. točka: »Ne glede na določbe 2. točke fitosanitarna
služba dovoli vstop in odpremo pošiljke lesa iglavcev v lubju
do končnega prejemnika, vkolikor je le ta tehnično opremljen
z lupilnimi linijami, ki omogočajo čiščenje lesa najkasneje
v petih dneh od prispetja odnosno,3 ki imajo dnevno kapaciteto lupilnih linij najmanj 1000 m . Izpolnitev pogojev iz 3.
točke morajo biti označeni na transportnem dokumentu ali
fitosanitarnem spričevalu izvoznice države.«
- nova 4. točka: »Izjavo podjetje posreduje republiškemu
kmetijskemu inšpektoratu in pristojnemu organu Slovenskih
železnic.«
- nova 6. točka: »Odredba o tretiranju lesa v lubju s fitofarmacevtskim sredstvom velja v obdobju od 5. maja do 10. oktobra
- do preklica.«
V Uradnem listu RS št. 57 z dne 29. 9. 1994 je bila objavljena
dopolnitev navedene odredbe in sicer, za 3. točko je dodana
nova 3.a točka, ki se glasi: »Prepoved po tej odredbi se
nanaša na obdobje od 1. aprila do 1. novembra.« Časovno
obdobje je usklajeno z življenjskim ciklusom podlubnikov pri
nas in v drugih državah.
Nova 3. in 4. točka žal nista sprejemljivi. Izkušnje so pokazale,
da ne glede na tehnično opremljenost z lupilnimi linijami,
zaradi slabega vremena ali drugih nepredvidljivih vzrokov
pogosto lesa ni mogoče olupiti v predvidenem roku. To je še
posebej nevarno pri neolupljenem lesu iz drugih držav, saj se
lahko na ta način k nam zanesejo in razširijo nove vrste
podlubnikov, ki v novem življenjskem okolju z drugačno klimo
postanejo zelo agresivni, kar pomeni še dodatne težave pri
zatiranju.
Ker so podlubniki zelo nevarni škodljivci gozdnega drevja, je
potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, da se prepreči vnos in
širjenje novih vrst podlubnikov ter na ta način zaščititi slovenske gozdove pred dodatno nevarnostjo, ki grozi z uvažanjem
neolupljenega lesa iz raznih držav po svetu.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi ZMAGA
JELINČIČA za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Poslanec Državnega zbora g. Zmago Jelinčič, je predložil
poslansko pobudo za spremembo in dopolnitev zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v tem smislu, da
bi vdova ali vdovec, ki prejema svojo pokojnino, prejemal(a)
tudi del pokojnine po pokojnem možu oziroma ženi. Na vsak
način pa bi bilo treba zakon dopolniti tako, da bi dobila vdova
celotno moževo pokojnino, če je ta večja od njene in se je ona

opredelila zanjo (in seveda obratno - vdovec p" P0'1
ženi).
O navedeni poslanski pobudi dajemo naslednje mnen)e
1. Po določbi 199. člena zakona o pokojninskem ^
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/W
zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev dveli ^
pokojnin v Republiki Sloveniji, uživa le eno od njih P
izbiri.
2. Zakonodajalec, to je Državni zbor Republike
oziroma poprejšnja skupščina, je doslej že večkrat od
zahteve vdov, naj bi jim priznal pravico do izplačeV" ' i(
žinske pokojnine poleg pravice do osebne pokojmn1
zavrnil.
3. Pri tem je bilo poudarjeno, da je pravica do,rt]
pokojnine izvedena iz zavarovanja umrlega za P'
Če umrli zavarovanec ni zapustil družinskih član°voVjs.'
so vsi njegovi družinski člani že preskrbljeni, po njeg
ne pride do uveljavitve družinske pokojnine.
t>
4. Navedena ureditev izhaja iz načelne opio"-:.: ^
smoter pravice do družinske pokojnine zagotoviti ,
varnost nepreskrbljenim družinskim članom umrle9((
vanca. Z družinsko pokojnino se nadomesti tistizada
kov, ki jih je za družinskega člana namenjal
,0
Družinski člani umrlega zavarovanca, ki se sami p {|i
ker so še v delovnem razmerju, ker so se ponovno P' t
ker imajo lastno starostno oziroma invalidsko pokol" {
niso upravičeni še do družinske pokojnine po umrle
vancu.
73 P'il,do»
5. Socialna varnost vdov, ki poleg pogojev i*'ln r j0
lastne
tne starostne ali invalidske pokojnine izp° Lfli s
pogoje za pridobitev pravice do družinske k~—
inaif
zakonu zagotavlja tako, da se jim družinska PokoLoK0jn'r
najmanj v višini najnižje pokojnine za polno P
dobo.
|'fl up*
6. Pri primerjavah z ureditvijo v drugih državah v.®'vj||S
vati drugačne načelne opredelitve, ki veljajo v nJ'"stjv'
mih pokojninskega in invalidskega zavarovanja
z vprašanjem, ali se pokojnina izplačuje tudi up/®/'
so še zaposleni ali še imajo dohodke iz opravljani®
dejavnosti. Pomembna razlika med temi sistemi in ^
v Republiki Sloveniji j^da v Republiki Sloveniji zna
ska pokojnina za enega uživalca 70% pokojnin® . v
umrlemu, v drugih državah pa se praviloma odm ^
priblino 50% pokojnine umrlega zavarovanca, saj ^
stavlja, da bi v primeru, če bi zavarovanec še
porabil sorazmeren del svoje pokojnine. Tako v D® v
vdovska pokojnina 50%, v Nemčiji od 25% do 6<?'°'el
52%, v Italiji 60% in v Avstriji do 60% dejanske ali P^
Ijene pokojnine umrlega zavarovanca. Opazne ,
v drugi smeri. V večini držav se namreč v primeru, Uil
pokojnino preživljata oba zakonca, k tej pokojnim
še dodatki za nepreskrbljenega družinskega član®IVI*
f . v/u
v oc i ii iiaicviciioiii
uii iu v^vcuiiiii
7.
Ob vsem
navedenem iiiui
moramo
opozoriti, da ije D«/f10
Republike Slovenije na junijskem zasedanju obra ^ ^
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pi
skem in invalidskem zavarovanju in pri tem naJ°Lti
do druge obravnave tega predloga prouči možn
membe sedanjega načina odmere družinske P ^t
vdove oziroma vdovce, ki imajo poleg pravice 0s
pokojnine po umrlem zakoncu tudi pravico do °r
nine, z oceno finančne posledice morebitnih sp
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