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PREDLOG ZAKONA 
• Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) - prva obravnava - EPA 1131 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

varnosti cestnega prometa 

(ZVCP-1) 

-prva obravnava-EPA 1131 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

IXA:„ 2003-1711-0117 
UMKii 342-00/2001 -5 Ljubljana, 25.02.2004 

g2pV®zi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
/89-1/147 z dne 13.2.2004 in na podlagi 115. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vlada 
Republike Slovenije pošilja dopolnjeno obrazložitev predloga 
zakona o varnosti cestnega prometa - prva obravnava in 
čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

vUda republike Slovenije 

g* 2003-1711-0117 
Linhii 342-00/2001-5 MIlana, 29.01.2004 

^ePublike Slovenije je na 59. redni seji dne 29.1.2004 đo|očila besedilo: 

predloga zakona o varnosti cestnega 
prometa, 

q ?a P°š'lja v prvo obravnavo :ta podlagi 114. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije. 

Vlad3 2epublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 6 Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

Slo ' P.reds,avniki na sejali Državnega zbora Republike 8n'i® 'n njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 

- Velja Peternelj, sekretar, vodja Sektorja za cestni promet v 
Ministrstvu za promet, 

- Darko Repenšek, sekretar, vodja Sektorja za državljanska 
stanja v Ministrstvu za notranje zadeve, 

- mag. Robert Jerončič, pomočnik direktorja v Direkciji 
Republike Slovenije za ceste, vodja Sektorja za vozila, 
Ljubomir Zaje, policijski svetnik, vodja Sektorja za cestni 
promet v Generalni policijski upravi, 

- Mitjan Bizjak, podsekretar, vodja Oddelka za upravne 
zadeve prometa v Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA (ZVCP) 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Varnost cestnega prometa je eden izmed izzivov sodobne družbe, 
ki vse bolj zaznamuje naš vsakdan. To je globalni pojav, ki ga v 
zadnjem desetletju na eni strani označujejo silovit tehnološki razvoj 
na področju vozil in cestne infrastrukture, povečan trend rasti 
vlaganj prebivalcev v nakup osebnih vozil, po drugi strani pa 
prometne nesreče in njihove posledice, vidne v tragičnih izgubah 
človeških življenj in nastali družbeni škodi. 

Poškodbe in smrti so na svetovnih cestah dosegle obseg pravih 
epidemij. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije VVHO 
umre na cestah vsak dan v povprečju 820 ljudi, nad 50 000 je 
poškodovanih in medtem ko se razmere v razvitejših državah 
izboljšujejo, se v državah v razvoju številke smrtnosti in poškodb 
še povečujejo. 

Kljub temu da se stanje prometne varnosti v Sloveniji od leta 1994 
vsako leto izboljšuje, je tudi pri nas še vedno dvakrat do trikrat 
več žrtev kot v teh najrazvitejših državah. Posledice prometnih 
nesreč pa ne pomenijo le nenadomestljivo izgubo življenja in trajnih 
posledic zaradi poškodb, pač pa povzročajo tudi veliko družbeno 
škodo, ki znaša okrog 64 milijard tolarjev letno. 

Pri pripravi ukrepov za večjo varnost cestnega prometa je bilo 
upoštevano načelo, da je vsaka smrtna žrtev ali huda poškodba 
zaradi posledic prometnih nesreč ena žrtev oziroma ena 
poškodba preveč. Vlada RS (19. seja Vlade RS, 29.3.2001) je že 
ob obravnavi predloga Nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP), ko je določila glavni cilj 
NPVCP, ki zahteva zmanjšanje števila smrtnih žrtev zaradi posledic 
prometnih nesreč za 50%, sprejela tudi sklep, da je potrebno pri 
obravnavi stanja prometne varnosti in pripravi predlogov 
upoštevati tudi dolgoročno vizijo, da mora biti prometni sistem 
oblikovan in delovati tako, da ne pride do prometne nesreče s 
smrtnim izidom ali hudo telesno poškodbo. Takšna vizija je v 
Evropi znana kot "vizija nič". 

Za spremljanje učinkovitosti posameznih ukrepov in celotnega 
sistema pa so potrebni številni cilji, pri katerih se v mednarodnih 
primerjavah upoštevajo predvsem podatki o številu mrtvih zaradi 

posledic prometnih nesreč. 50% zmanjšanje števila smrtnih žrtfl 

do 2010, je zapisano tudi v Beli knjigi evropske prometne Politl.' 
ki jo je sprejela EU v letu 2001. Za države EU velja, da bi se štev' ^ 
smrtnih žrtev zaradi posledic prometnih nesreč zmanjšalo 
40.000 v letu 2001 na 20.000, če bi v vseh državah dosegli ena 
raven varnosti, kot jo imajo Švedska, Velika Britanija in Nizozemski 

Najmanj 50% zmanjšanje števila smrtnih žrtev zaradi poslej 
prometnih nesreč do leta 2005, to je največ 210 mrtvih, je tu 

kratkoročni cilj Nacionalnega programa varnosti cestne« 
prometa v Sloveniji, da bi v predvidenem obdobju dosfi9 
povprečje držav EU. 

Na varnost in učinkovitost cestnega prometa vplivajo trije dejavnih 
voznik, 

- vozilo, 
okolje (v širšem smislu in cesta kot del tega okolja). 

Vpliv teh treh dejavnikov je v prometu vzajemno povezan. Vozni ■ 
vozilo in okolje tvorijo kibernetični sistem, v katerem funkcij 
upravljanja izvaja voznik, objekt upravljanja je vozilo, okolje Pa' 
vir informacij za definiranje sistema, iz katerega kot bistven v 

informacij izstopa cesta. Na podlagi informacij o cesti in subjekti*"1 

presoji zunanjih okoliščin voznik upravlja z vozilom. 

1.1. Pregled sedanjega stanja institucionalne 
ureditve sistema varnosti cestnega prometa 

Za sedanje stanje na področju sistema varnosti cestnega prom®'® 
je značilna razdeljenost pristojnosti med več upravnih organ" ■ 
Poleg tega, da je tako organiziran sistem tog in neučinkovit,5 

kažejo slabosti tudi v neracionalni rabi delovnih in finan#1' 
sredstev ter delovne sile. Spodnja slika prikazuje trenutno stan) 
razdeljenih pristojnosti in nalog s področja institucionalne urejeno® 
varnosti cestnega prometa. 

Prikazane so le najpomembnejše pristojnosti in naloge, ki potekal® 
ločeno v treh ministrstvih in v Svetu za preventivo in vzgojo 
cestnem prometu Republike Slovenije. 

Pomanjkljivosti sedanjega sistema se odražajo tudi Pr' 
informatizaciji sistema. Vsako ministrstvo ustvarja podatke v svoj1 

bazah podatkov, ki med seboj niso povezane, kar pomeni, das 

isti podatki o vozilu ali voznikih v različnih informacijskih sistem1 

vnašajo dvakrat ali celo trikrat. 
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Repuhiv'3 ° reor9an'zacU' sistema varnosti cestnega prometa v 
. : ®'oven'ji je pokazala, da bi bilo smotrno ustanoviti: 

Dort ° a90nc'i° za varnost cestnega prometa, ki združuje 
- u 

ro^ie preventive, vozil in voznikov ali 
anoviti organ v sestavi ali organizacijsko enoto ministrstva, 

1 Povezal dve, za varnost cestnega prometa izjemno 
u ™embni področji, ki se ukvarjata s človekom kot 
ao

9 8^encem v cestnem prometu in področjem vozil, ter javno cijo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali 

ustanoviti javno agencijo za varnost cestnega prometa za 
izvajanje nalog, ki jih opravlja SPV in celotno področje 
voznikov, vse naloge s področja vozil pa bi se združeno 
izvajale v okviru enega ministrstva. 

Povezavo med posameznimi področji predlagajo izhodišča Twin- 
ning programa med Slovenijo in Švedsko za ureditev področja 
vozil. 
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a) Sedanja organizacija področja, ki ureja 
ugotavljanje skladnosti vozil 

Področje vozil je danes neracionalno organiziran sistem. Posledica 
tega so finančne in časovne izgube ter nezadovoljiv servis za 
državljane - lastnike vozil. Navedene trditve utemeljujemo z 
dejstvom, da je področje vozil, ki spada v pristojnost Ministrstva 
za promet, tesno povezano s področjema tehničnih pregledov in 

registracije vozil, ki spadata v pristojnost Ministrstva za notrani6 

zadeve. 

Na Ministrstvu za promet, DRSC izvajajo samo postopke za 

ugotavljanje skladnosti vozil. Vsa druga področja, (registracija; 
tehnični pregledi, upravni postopki za vozila) so v pristojnost 
Ministrstva za notranje zadeve. 

^SEDANJ^ORGANlj^CIJ^POOROČJA^^REJ^VOZlU^UGO^VUANJ^iK^DNOSTT) 

Pristojnosti Ministrstva za promet so: 
- izdaja pravilnikov o vozilih, 

ugotavljanje skladnosti vozil, 
- izbiranje pooblaščenih organizacij za ugotavljanje skladnosti 

vozil, ki niso izdelana tovarniško in predelanih vozil. 

Na Ministrstvu za promet, DRSC so za pripravo podzakonskih 
aktov in ugotavljanje skladnosti vozil štirje zaposleni. 

Posebno področje je razgradnja odsluženih vozil, kar je pristojnost 
Ministrstva za okolje in prostor. 

b) Sedanja organizacija usposabljanja kandidatov za 
voznike motornih vozil 

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport ureja in nadzira 
usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, Ministrstvo 
za notranje zadeve pa področje vozniških izpitov in „seh upravnih 
postopkov za voznike in vozniška dovoljenja. Tako sta ločena 
procesa priprave kandidatov na vožnjo motornega vozila in 
opravljanja izpita, neustrezen je strokovni in inšpekcijski nadzor. 
Posledica takšnega delovanja se kaže v razlikah in kvaliteti 
procesa usposabljanja, manj kvalitetnem delu avtošol, velikem 

številu potrebnih ur vožnje za uspešno opravljen izpit, ter v cenah 
storitev 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je pristojni državni orga" 
za: 
- pripravo predpisov, ki urejajo izobraževanje kandidatov za 

voznike motornih vozil in usposabljanje učiteljev vožnje, vod') 
avtošol in učiteljev predpisov; 

- izbiranje pooblaščenih organizacij za izvajanje izobraževan)8 

in usposabljanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov; 
- podeljevanje dovoljenj za delo avtošol in vpis v register avtoš0' 

nadzor nad delom avtošol. 

Na MŠZŠ sta zaposlena dva strokovna delavca, ki skrbita za 
navedene naloge. Inšpekcijski nadzor nad delom avtošol izvaj® 
Šolska inšpekcija. 

Avtošole so posebne pooblaščene organizacije (pravne ali fizične 
osebe), ki izvajajo program teoretičnega in praktične!)3 

usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.Teh je trenutn0 

v Sloveniji kar 190. Program in pogoje za njihovo izvajanje, n® 
podlagi zakonskega pooblastila, predpiše minister, pristojen za 
šolstvo. 
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SEDANJA ORGANIZACIJA USPOSABUANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 
v —  «—m— ——   —— — - 

ODLOČBA O VPISU V REGISTER POOBLASTILO 

AVTO ŠOLE 
(cca 190 avto šol) 

} 

POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE ZA 
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA 

USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA 
VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 

IZVAJANJE USPOSABLJANJA ZA 
VOZNIKE INŠTRUKTORJE, UČITELJE 

PREDPISOV IN VODJE AVTO ŠOL 

I 
IZVAJANJE PROGRAMA SEMINAR ZA 

VOZNIKE 

mL
S!?ania organizacija preverjanja kandidatov za voznike 

h vozil (izpitnih centrov) 

uPravnh0ntre' ^ S° notran)e organizacijske enote šestnajstih 
mini« ' 5not' dol°či minister, pristojen za notranje zadeve. Pristojni 
. "SIer hkrati izdaja: 

tep'ita^"9 |3redp'se 0 P°9°i'h 'n načinu opravljanja vozniškega 

°sPos 'br'^n'^ ^0m's''' ni'hovem strokovnem izobraževanju in 
0 svidencah, ki jih vodijo izpitni centri. 

praidj! cen,r' izvajajo dejavnost preverjanja teoretičnega in 
kateqo

n^a znania kandidatov za voznike motornih vozil različnih 
sestavi"1! Preverianie znanja opravlja izpitna komisija, ki jo 
kornisi"Ja'-r '3rec'sec'n'k. namestnik predsednika in člani izpitne 
zapos|e Utn° 'e v izP',nih centrih 76 redno in 46 pogodbeno 
Podpre Članov i2Pi,nih komisij (vključno s predsedniki in t° ,je|a 

sedni'<i)- Administrativne in upravne naloge, povezane s 
d9|, '. 

nosti°. pa opravljajo še tajniki izpitnih komisij in upravni 01 na upravnih enotah. 
Str k 
uPravnVn' nad*or nad delom izpitnih centrov izvaja Urad za notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve. 

kandiii ?^ravl'ania izpitov ni povezan s sistemom usposabljanja v za voznike motornih vozil. 

č.) Sedanja organizacija vodenja postopkov upravnih 
zadev prometa 

Gre za vodenje vseh postopkov v zvezi z registracijo vozil, ki se 
izvaja na 58 upravnih enotah. Te pa so v zadnjih treh letih s 
pooblastilom večinoma prenesle izvajanje registracije vozil in vseh 
dejanj v zvezi s tem na trenutno 60 pooblaščenih organizacij za 
izvajanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 
(»tehnične preglede«) in izvajanje vseh postopkov v zvezi z vozniki 
in vozniškimi dovoljenji. 

Prav tako kot pri opisanih področjih, tudi sedanji sistem, ki ureja 
področje upravnih zadev prometa, ni ustrezno urejen. Področje 
voznikov, vozniških dovoljenj in vozniških izpitov bi moralo biti 
povezano z področjem usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil, saj bi le tako lahko zagotovili racionalnost sistema. 
Področje registracije vozil in tehničnih pregledov pa bi moralo biti 
povezano s področjem ugotavljanja skladnosti vozil. 

Zaradi naštetega prihaja do neskladnosti podatkov in 
informacijskih izgub na obeh področjih, postopkov ni mogoče 
opraviti na enem mestu, prihaja do neenotnega izvrševanja 
predpisov itd.. 
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fr   : ■ ■   — ' ■ ■■ ■ 
SEDANJA ORGANIZACIJA IZVAJANJA POSTOPKOV UPRAVNIH ZADEV PROMETA 

Na upravnih enotah izvaja postopke v zvezi z registracijo vozil in 
postopke v zvezi z vozniškimi dovoljenji 220 zaposlenih. 

Na Ministrstvu za notranje zadeve je zaposlenih na področju 
upravnih zadev prometa 7 oseb. 

Naveden prikaz in zapisane ocene kažejo, da je takšen siste1^ 
za državo neracionalen, za državljana pa predstavlja nezadovol)1 

servis. To trditev lahko osvetlimo na dveh najbolj pogostih primerl^ 
storitve na področju voznikov oziroma vozil, ki sta prikazana 
nadaljevanju. 
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R|MER 1; Postopek usposabljanja in izdaje vozniškega dovoljenja: 

USPOSABLJANJE V AVTO ŠOLI 
(V KRAJU PREBIVALIŠČA) 

-PRIGLASITEV NA VOZNIŠKI IZPIT - ENOTA 
IZPITNI CENTER (V 
VEČINI PRIMEROV 
ODDALJEN OD 

UPRAVNE ENOTE) 

VOZNIK 

TEORETIČNI 
DEL 

VOZNIŠKEGA 
IZPITA 

VOZNIŠKO 
"DOVOLJENJE ■POTRDILO— 

k°nja 
azane9a postopka izhaja, da se mora kandidat po 

Upravn 8m pro9rarnu usposabljanja priglasiti na vozniški izpit na 
centru ' 

enoti' nat0 se prijavi in opravlja vozniški izpit na izpitnem 
v večin' ' S'Cer or9anizacijsko sodi pod upravno enoto, vendar je 
^ora k' '3rirnerov 'okacijsko ločen od nje. Po končanem izpitu se 
izrta i and'dat s potrdilom ponovno vrniti na upravno enoto, ki mu Qa v°zniško dovoljenje. 

PRAKTIČNI 
DEL 

VOZNIŠKEGA 
IZPITA 

\e 

Po novi organizaciji se bo lahko kandidat priglasil za opravljanje 
vozniškega izpita v izpitnem centru, kjer bi mu po opravljenem 
izpitu izdali vozniško dovoljenje. O poteku usposabljanja kandidata 
bi vodili eno samo evidenco, ki bi se z opravljanjem določenih 
opravil samo dopolnjevala. Postopek bi bil za kandidata bolj 
enostaven in hitrejši, za državo pa bolj racionalen. 

R'MER 2: Postopek registracije novega vozila: 

/141 -HOMOLOGACIJA— 

IZDELAVA. v/OZILA 
S"* 
NAKUP NOVEGA VOZILA 

PLAČILO 
CESTNINE 

"ZAVAROVANJA ~ 
NALEPKE ZA TP 

POOBLAŠČENA 
ORGANIZACIJA ZA 

TEHNIČNE 
PREGLEDE VOZIL 

če Želimo 
moram V Seda' ve|iavnem sistemu registrirati novo vozilo, 
kjer lahk P° nakuPu v°zila najprej do pooblaščene organizacije, 
p0Vra*.|0 uredimo obvezno avtomobilsko zavarovanje, plačamo 
Nato n ° Za uporabo cest in pridobimo nalepko za TP vozila. 
Podobi3 Upravni eno,i opravimo še postopek registracije in m° registrske tablice (če je pooblaščeno organizacijo 

pooblastila upravna enota za takšno opravilo, lahko celotni 
postopek opravimo na enem mestu). Pripomniti je potrebno, da 
izdaja pooblastil za izvajanje posameznih postopkov s strani 
upravnih enot pooblaščenim organizacijam za tehnične preglede 
vozil v Republiki Sloveniji ni enotno urejena. 
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d.) Sedanja ureditev Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Republike Slovenije 

Po sedanji zakonodaji ima Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Republike Slovenije (SPV) nedorečen status. To je v 
preteklosti onemogočilo potreben kadrovski in organizacijski 
razvoj ter sistemsko ureditev financiranja nalog. SPV je imel tako 
dolga leta le tri zaposlene in izredno omejen obseg sredstev 
zagotovljenih v Proračunu RS. Kljub podpori sponzorjev, ki so 
zagotavljali do 50% sredstev za dejavnost, in prostovoljnem delu, 

se preventivne dejavnosti izvajajo v manjšem obsegu, kot bi b'0 
potrebno. Od nalog, ki so bile predvidene v ZVCP, je Svet z 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbel za pripraV 

programov in akcij za prometno vzgojo in izdajo literature, skrt) 
za pomoč občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestne"1 

prometu ter mednarodno sodelovanje. Ker v Sloveniji ni mar" 
inštituta, ki bi načrtno izvajal analitsko in raziskovalno delo na te 
področju, nimamo dovolj podlag za nove pobude, predlog 
ukrepov ter spremljanje učinkov zakonodaje in preventivnih ,e 

vzgojnih akcij. V letu 2003 ima SPV pet zaposlenih. 

SEDANJA UREDITEV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

UGOTAVLJANJE PROBLEMATIKE 
IN PREDLAGANJE UKREPOV 

RAZVIJANJE MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

POSPEŠEVANJE PROMETNE 
VZGOJE, IZOBRAŽEVANJE TER 

IZDAJANJE PUBLIKACIJ IN 
LITERATURE 

SODELOVANJE IN NUĐENJE 
POMOČI OBČINSKIM SPV 

Na lokalni ravni delujejo občinski sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu kot organi občin, ki prej opredeljene naloge 
izvajajo na lokalni ravni. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilji predloga zakona so: 
- zagotoviti večjo varnost cestnega prometa; 
- ne povečevati stroškov dela državne uprave pri vodenju 

upravnih postopkov in stroškov porabnikov storitev; 
- zagotoviti večjo učinkovitost delovanja sistema; 
- zagotavljati večjo transparentnost in nadzor; 
- približati storitve občanov oziroma sistem registracije narediti 

prijaznejši uporabniku. 

Vsaka sprememba zakona o varnosti cestnega prometa v 
dosedanjem času je povzročila pozitiven vpliv na varnost 
cestnega prometa, ki je žal imel bolj kratkoročne učinke. Vse 
predlagane rešitve v zakonu sledijo temu, da, da bi spoštovanje 
teh določil imelo vpliv na večjo varnost v daljšem časovnem 
obdobju.Temu sledi tudi kaznovalna politika, opredeljena v Zakonu 
o prekrških in izvedba v tem zakonu, saj zagotavlja hitrejše 
odzivanje na kršitve, hitrejše vodenje postopkov o prekršku, 
manjše število zastaranih zadev, kar bo posledično povzročilo 
večjo disciplino in s tem boljše stanje prometne varnosti. 

V predlogu zakona opredeljene novosti ne povečujejo strošk° 
vodenja upravnih postopkov, povezanih z vozniki in vozili,113 

daljši rok se bodo ti stroški zmanjševali. Tudi uporabnikom storitev 

je predlagani nov registracijski sistem prijaznejši in cenej®1; 
Zakonske spremembe ne bodo povzročile zamenjav sed3' 
veljavnih dokumentov za vozila in voznike, zamenjave se boo° 
vršile v več letih ob spremembi lastništva vozila oziroma drug1" 
statusnih spremembah in podaljšanjih veljavnosti dokumentov. 

Pri pripravi predloga zakona se je izhajalo iz dejstva, da varno®1 

cestnega prometa v Republiki Sloveniji predstavlja z®10 

kompleksen sistem, ki teži k doseganju določenih ciljev oziro"10 

želenega stanja. Sestavljen je iz mnogih sestavnih delov in nafll 
vpliva veliko dejavnikov. Zato se je pri pripravi zakona gledaj0 

vsak posamezni del sistema in sistem kot celoto. V tem smislu J® 
tudi oblikovana rešitev, ki daje optimalne učinke in tudi racionalizi'3 

delo državne uprave, jo dela učinkovitejšo, transparentno |fl 

ustrezno organizirano. Združitev treh pomembnih segmentov 
(usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, voznih1 

izpiti in vozniška dovoljenja), ki imajo vpliv na varnost cestneg3 

prometa, se obravnava v enem državnem organu, kar zagotavl)3 

večjo povezanost sistema kot celote in tudi daje druge pozitivn® 
učinke (enoten informacijski sistem, racionalna izraba kadrovski11 

in drugih resursov...). 

Predlog zakona o varnosti cestnega prometa vsebinsko ip 

strukturno temelji na Zakonu o varnosti cestnega prometa iz l0ta 
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I yQ8 M 
drugimi °

V 2a'<on ie v celoti usklajen s pravnim redom EU in 
castnea rneclnaroc'n'rT1' konvencijami ter sporazumi na področju 
norme ^rome,a- Poleg tega je predlagatelj prilagodil pravne 
prekršk"070 sPre'e,irn domačim predpisom, ki urejajo področje 
nekater°V ln vamosti cestnega prometa. Novi zakon tudi odpravlja 
leta I99g '30rnanikliiv°sti Zakona o varnosti cestnega prometa iz 

s° P" pripravi novele zakona o varnosti cestnega prometa 

sprejem nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

cs 
n,lm ustanovljene nacionalne organizacije za varnost 

deiovna9a)PrOm0ta (urec'itev zakonske podlage za njeno 

- državnega zbora ob obravnavi ZVCP - C; 
• oce Gm novega Zakona o prekrških; 

'etaTsjg'gH'3 V cir^avatl kandidatkah, opravljene v študiji Phare 
ugotovitve predštudije »Reorganizacija sistema varnosti 

" izh d-«93 prometa v Sloveniji« iz leta 2002; 
" Zak 3 "tw'nn'n9" programa med Slovenijo in Švedsko; on o varnosti cestnega prometa ter podzakonski akti, ki 

Ureiajo to področje in 

p ^ 
predlog nove institucionalne organiziranosti 
Področja prometne varnosti 

in '^anja rešitev za učinkovitejšo, uporabniku bolj prijazno 
Dreni, na '®° organizacijo področja varnosti cestnega prometa, dlagamo novo organiziranost. 

^stanovi se; 

Jf^na agencija za varnost cestnega prometa za izvajanje 
Dm®' ki jih opravlja SPV in jih dodatno določa Nacionalni 

. ^ am varnosti cestnega prometa; a področja voznikov se bo vsa dejavnost sedaj dveh različnih 
avnih organov združila v okviru enega ministrstva. 

Področje vozil ostane nespremenjeno do zaključka druge 
faze Tvvinning programa, na podlagi katerega bo Ministrstvo 
za promet v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 
pripravilo predlog novega Zakona o vozilih. 

2.1.1. Področje dela javne agencije za varnost 
cestnega prometa 

Z ustanovitvijo javne agencije za varnost cestnega prometa bi 
reorganizirali SPV in v njej združili; 

področje preventive in vzgoje v cestnem prometu, 
koordinacijo projektov Nacionalnega programa varnosti 
cestnega prometa, 
področje analitsko-raziskovalnega dela za varnost cestnega 
prometa. 

Ustanovitev javne agencije je nujna zaradi različnih metod in vsebin 
dela, saj nalog in dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ni možno neposredno vključiti v ministrstvo, ne da bi s 
tem izgubili izjemno pomemben del sodelovanja civilne družbe in 
strokovnjakov, ki imajo pomemben vpliv pri zagotavljanju večje 
varnosti v cestnem prometu. 

Na področju preventivne in vzgojne dejavnosti bi strokovna 
javnost in civilna družba lahko enakovredno sodelovali in 
soodločali. 

2.1.1.1. Predlog organiziranosti javne agencije za 
varnost cestnega prometa 

Predvidena organizacija javne agencije o varnosti cestnega 
prometa mora omogočiti izvajanje nalog, ki jih daje Zakon o varnosti 
cestnega prometa, ustrezno povezanost z državnimi organi in 
organizacijami, strokovnimi telesi in ne nazadnje z lokalno 
skupnostjo in civilnimi pobudami. Javna agencija o varnosti 
cestnega prometa mora zagotoviti tudi uporabnikom prijaznejše 
storitve na področjih, ki jih določa zakon in ustanoviteljski akt. 
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2.1.1.2 Organizacijska shema javne agencije za 
varnost cestnega prometa 

ORGANIZACIJSKA SHEMA VPETOSTI JAVNE AGENCIJE ZA VARNOST CESTNEGA PROMETA V OKOLJE 

JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST 
CESTNEGA PROMETA 

DRŽAVNI ZBOR 

NEVLADNE ORGANIZACIJE IN 
CIVILNA ZDRUŽENJA 

LOKALNE SKUPNOSTI REGIONALNI ORGANI ZA 
VARNOST CESTNEGA PROMETA 

j 

GOSPODARSKE DRUŽBE IN 
ZDRUŽENJA 

Le oblika javne agencije omogoča, da na delo in strokovne 
odločitve neposredno vplivajo: ustanovitelj (pri javni agenciji za 
varnost cestnega prometa je to Vlada Republike Slovenije), 
uporabniki, strokovna javnost in civilna družba, kar je pri tako 
kompleksnem sistemu, kot je varnost cestnega prometa eden od 
pogojev za učinkovito delo. Enakovredno sodelovanje strokovne 
javnosti in civilne družbe z državnimi organi se je uveljavilo in 
dokazalo pri dolgoletnem delu Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Republike Slovenije in svetov na lokalni ravni. 

Javna agencija za varnost cestnega prometa bo skrbela tudi z® 
vpetost Slovenije v mednarodni prostor, za sodelovanje 1 

mednarodnimi organizacijami in združenji, ki delujejo 
posameznem področju in nacionalnimi organizacijami. Aktivno 
sode ovanje in spremljanje dela v drugih državah bo omogoča'0 

preverjanje ustreznosti naših rešitev, prenos informacij in znanl 
ter predstavitev naših spoznanj v mednarodnem okolju. 

SODSTVO 

VLADA RS 
ODBOR NPVCP 

(NPVCP- NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA) 

STROKOVNE ORGANIZACIJE, 
INŠTITUTI IN STROKOVNJAKI 

MINISTRSTVA IN VLADNE 
ORGANIZACIJE 
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1,1 -3. Notranja organiziranost javne agencije za 
varnost cestnega prometa 

ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNE AGENCIJE ZA VARNOST CESTNEGA PROMETA 
U 

cestne'
anje na'°^in P°oblas,i|.ki daie iavni agenciji za varnost 

a9encii 3 Prome,a zakon 0 varnosti cestnega prometa, bo javna 
^acionia.or9an'2'rana tako, da bo izvajala naloge na podlagi ZVCP, 
anaiitei? ne9a Pr°grama varnosti cestnega prometa in opravljala 

raziskovalno delo. 

se £
ani*aciisk° enoto za preventivo in vzgojo v cestnerfi prometu 

Promet
Pre°blik-a' Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem 

raziskaU ana'i,sko"raziskovalna enota pa je nova. Redke on* ve in enalize, ki potekajo po posameznih področjih, ne 
akcij 73'0 us,rezn0ga razvoja programov, ukrepov, projektov in 
medna 

vkl'.učevaniem Slovenije v Evropsko unijo bo več 
uskigjg rodnih raziskav in primerjalnih študij za hitrejše vanje zakonodaje in ukrepov na meddržavni ravni. 
Na javno 
vezanju a9encii° se prenaša del regulatomih in upravnih nalog, 
zagot- ?.a pro9ram voznika-začetnika. Javna agencija bo dolžna vllatl izvajanje programov vadbe varne vožnje ter 

programov skupinskih delavnic, ki so obvezni programi dodatnega 
usposabljanja za voznike začetnike. Izvajanje teh programov je v 
zakonu opredeljeno kot dejavnost, ki se opravlja kot javna služba. 
Za neposredno izvajanje teh nalog bo javna agencija kot 
koncedent z javnim razpisom pridobivala izvajalce ter z njimi 
sklepala koncesijske pogodbe. V predlogu zakona je obenem 
določeno, da se podrobnejši pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati 
izvajalci programov, določijo s koncesijskim aktom to je z Uredbo 
Vlade Republike Slovenije. V Uredbi se hkrati določi postopek in 
način izbire koncesionarja, višina in način plačevanja koncesije 
ter se opredelijo instrumenti za zagotavljanje učinkovitega nadzora 
nad izvajanjem javne službe ter se natančneje opredelijo razlogi 
za odvzem koncesije. V predlogu zakona je določen rok, za 
katerega se lahko podeli koncesija, predvidena pa je tudi možnost 
njenega podaljšanja, v kolikor bo imetnik le-te ob izteku še vedno 
izpolnjeval vse pogoje, predpisane za njeno pridobitev. 
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2.2. Predlog organiziranosti področja voznikov v okviru 
pristojnega ministrstva 

Področje voznikov, vozniških dovoljenj in vozniških izpitov se bo 
povezalo s področjem usposabljanja kandidatov za voznike 

motornih vozil. Tako bodo trije pomembni elementi za zagotavljan) 
večje varnosti cestnega prometa združeni v eni organizacij 
obliki pristojnega ministrstva. 

Organizacijska slika: 

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 

USPOSABLJANJE 
KANDIDATOV ZA VOZNIKE 

MOTORNIH VOZIL 

UPRAVNE ZADEVE 
PROMETA 

SPLOŠNE ZADEVE 

> 

VPIS v 
REGISTER 

VOZNIŠKA DOVOLJENJA VOZNIŠKI IZPITI 

STVARNA PRISTOJNOST 

UPRAVNE ENOTE 
(IZPITNI CENTRI) 

STVARNA PRISTOJNOST 

UPRAVNI 
POSTOPKI 

S predlogom take institucionalne urejenosti področja varnosti 
cestnega prometa smo želeli doseči naslednje: 
- znižati stroške za državo in tudi za državljane; 

zagotoviti večjo učinkovitost delovanja sistema; 
zagotoviti večjo varnost v prometu; 
zagotavljati večjo transparentnost in nadzor; 
zagotoviti približevanje storitev državljanom. 

2.3. Predlog organiziranosti področja »vozil« 

Področje vozil institucionalno ostane nespremenjeno. Ugotavljanje 
skladnost vozil ostaja v pristojnosti Ministrstva za promet, 
registracija vozil in tehnični pregledi pa v pristojnosti Ministrstva 
za notranje zadeve. Na podlagi raziskav drugega dela "twinning" 
programa se bo področje vozil uredilo v okviru enega pristojnega 
ministrstva (Ministrstvo za promet) ter se uskladilo z Zakonom o 
vozilih, ki ga bo Ministrstvo za promet v sodelovanju z Ministrstvom 
za notranje zadeve pripravilo predvidoma do konca leta 2006. 

2.4. Druge pomembnejše novosti 

Razširitev pooblastil občinskih redarjev, ki naj bi po novem, poleg 
že dosedanjih pooblastil, urejali tudi promet vozil, izvajali nadzor 
prometa v območju uminenega prometa in območju za pešce, 

odkrivali prekrške pešcev in kolesarjev, odkrivali kršitve dol°^ 
tega zakona, ki se nanašajo na varstvo cest in okolja ter lah* 
opravljali meritve hitrosti v naselju s fiksno postavljenimi merili1' 
hitrosti. V zvezi z navedenimi novimi dejavnostmi bodo lah* 
občinski redarji zahtevali od voznika na vpogled vozniš* 
dovoljenje in prometno potrdilo, od drugih udeležencev pa listin0, 

s katero bodo ugotovili njihovo istovetnost. 

V opredelitvi pojmov so se nekateri pojmi spremenili zara^j 
uskladitve s predpisi EU, nekateri pojmi pa so se prilagodili novin| 
vsebinskim dopolnitvam in spremembam zakona, npr. v0*n' 
začetnik in gospodarska vožnja. Na novo je opredeljen poje^ 
odgovorne "sebe kot odgovorne osebe pravne osebe, odgovori 
osebe samostojnega podjetnika posameznika, odgovorne oseb 
državnega organa ali odgovorne osebe lokalne skupnosti. 

V tekstu zakona so določbe o cestah, ki sicer po sistematiki n® 
sodijo v ta zakon, vendar so te določbe nujne, da ne pride o 
pravne praznine. Ob spremembi ustreznih določb zakona 0 

cestah se določbe tega zakona, ki se nanašajo na to materij0' 
prekličejo. 

V drugem poglavju, kjer so določena pravila cestnega prometa 
so ostreje opredeljene sankcije v zvezi s prekoračitvami hitrost'- 
Globe so glede na star zakon višje, poleg tega pa je 
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°bmoč' "8V flitrost' v naselju za več kot 50 km/h oziroma v 
strans[

U orneiene hitrosti za več kot 30 km/h predvidena tudi 
Preneh aZ6n 18 kazenskih točk, kar posledično pomeni 
hitrostni'6 ve,J'avnosti vozniškega dovoljenja. Pri določanju 
hitrosti ,orne''tev so 2 novim zakonom izenačene prekoračitve 
določe' 8ne s Prometnimi pravili, in prekoračitve hitrosti, P°man>?"S Prometno signalizacijo, s čimer je odpravljena 
omejite' ''V°St zakona iz le,a 1"8- Odpravljena je hitrostna 
hitrostr>V na ko'esars'<'h stezah ter na novo opredeljena možnost 
vo2j|a k

e omeirtve 110 km/h na cestah, rezerviranih za motorna 
cectnJ. ' lzP°'njujejo določene strožje standarde z vidika varnosti nega prometa. 

m0žno'#
2 vozn'° na križišču je z novim zakonom predpisana 

dvema ,.vozn'ka- ki na križišču zavija na smerno križišče z 
teh na 

3 V6^ Prome,nirr|i pasovi, da zapelje na kateregakoli od 
v°2nik razen ^® istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi ' P"haja iz nasprotne smeri. 

"led ve1 t6 ^'doslej ie določena tudi minimalna varnostna razdalja 
unnit . s ^imer je omogočeno sankcioniranje voznikov, ki ne Postevajo varnostne razdalje. 

Pakira?°Ćbam' 0 parkiraniu i® podrobneje opredeljeno, kdo sme 1 vozilo na parkirnem prostoru za invalida. 

uPorahV'U "Vozila v cestnem prometu« je na novo opredeljena fggi .. a zimske opreme za motorna in priklopna vozila, 
sankC'lrana v V določbah o obremenitvah vozila so z vidika 
V02j,a onirania izenačene prekoračitve največjih dovoljenih mas 

s Prornetnim znakom omejene skupne mase. 

trajan,V'e '3°se'5n9 obveznosti voznikov " vsebuje določbe o 
°pravj'U V0*n'e' odm°rih in počitkih posadk vozil, s katerimi se 
'istu o'3'0 Prevozi v oestnem prometu in tahografu ter zapisnem 
Pravn'h kar,ici' Navedene določbe so usklajene z določbami 
novo ' aktov Eu- v določbah o gospodarskih vožnjah so na 
širine °v

Por2
e|de'iene iz'eme 9lede upoštevanja največje dovoljene 

(j°p^.'av'u "Varstvo udeležencev cestnega prometa" so 
Promet'6"8 do'°^be 0 posebnih prevoznih sredstvih. V cestnem ki u I® Prepovedana uporaba posebnih prevoznih sredstev, 

Poganja motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev. 

'2vaial>ebah ° vars,vu cest i® na novo opredeljena dolžnost 
Pov4' °a d®''. da pri izvozu iz gradbišča ali druge zemeljske 
Vozišče9 T Z6m''° a'' k'at0 z voz'' 'n P03^^''da se onesnaženo 

^ims'kČbah 0 omeii,vah prometa je na novo določen način uporabe 
°pređ

e 0Prerrie v Republiki Sloveniji. Novost je določba, ki 
Ustavi dol^nos' voznika, ki zaradi neustrezne zimske opreme 
d0lž 

1 na c®sti in ovira promet, da nemudoma odstrani oviro ter 
!*Vaia|St pla^"a stroškov, ki nastanejo s takšnim odstranjevanjem, 
Ovira .Cu.redne9a vzdrževanja ceste. Pri globah je v primeru 
oprem'3 'n onemo90fianja prometa zaradi neustrezne zimske 8 zagrožena višja sankcija. 

đoto!aviu "0vire in druge posebnosti v cestnem prometu" so s ka ® ° vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo dopolnjene 
znak 6ns'<'rri' sankcijami za nepooblaščeno uporabo tovrstnih ov ,er nezakonita namestitev posebnih svetlobnih in zvočnih nakov na vozila. 

'°^ Zakona dopolnjuje veljavni sistem določb, ki se nanašajo 
ematiko alkohola in mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih 

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

V poglavju "Psihofizična stanja udeležencev cestnega prometa" 
so med kategorijami voznikov, ki v cestnem prometu ne smejo 
imeti alkohola v organizmu, na novo določeni tudi vozniki motornih 
vozil, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju 
nimajo vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozijo; vozniki, 
ki se jim izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ali 
jim je vozniško dovoljenje odvzeto ter vozniki, ki vozijo skupine 
otrok. Najvišja stranska sankcija kazenskih točk je še vedno 
določena na meji 1,50 g alkohola na kilogram krvi oziroma v 
primeru prometne nesreče 1,10 g alkohola na kilogram krvi. Vse 
vrednosti izmerjene koncentracije pa so po novem izražene tudi 
v miligramih alkohola v litru izdihanega zraka, kar je posledica 
uvajanja novih naprav za ugotavljanje stopnje alkoholiziranosti - 
merilnikov alkohola, t.i. etilometrov. 

Določbe o preverjanju psihofizičnega stanja udeležencev v 
cestnem prometu so dopolnjene v delih, ki zadevajo izpolnjevanje 
zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, dodana je možnost 
izvedbe preizkusa z merilnikom alkohola, nov pa je tudi način 
ugotavljanja vožnje pod vplivom mamil, psihoatkivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost voznika 
za vožnjo. Policist opravi v zvezi z ugotavljanjem vožnje pod 
vplivom mamil predhodni predpisani postopek za prepoznavo 
znakov oz. simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. 

Novo deseto poglavje določa prometne nesreče. Določba 122. 
člena Zakona o varnosti cestnega prometa iz leta 1998 je 
razdeljena na več členov, ki posebej določajo pravice in dolžnosti 
udeležencev prometne nesreče, pravice in dolžnosti policije in 
drugih organov, ki sodelujejo pri reševanju človeških življenj in 
drugih opravilih v zvezi s prometnimi nesrečami. Poleg tega je v 
tem poglavju tudi definicija prometne nesreče in kategorizacija 
prometnih nesreč. 

Na novo je pravno opredeljen tudi prekršek, povezan z ogrožanjem 
drugega udeleženca v cestnem prometu in povzročitvijo prometne 
nesreče. Po tej določbi bo, glede na novi Zakon o prekrških, vodil 
postopek sodnik, saj je poleg globe predpisana tudi stranska 
kazen v višini najmanj 6 kazenskih točk pri prometnih nesrečah, 
povzročenih s taksativno naštetimi kršitvami prometnih pravil pa 
tudi prepoved vožnje motornega vozila. Zakon o varnosti cestnega 
prometa iz 1.1998 je uvedel novost, da prometne nesreče I. 
kategorije obravnavajo tudi policisti. V času izvajanja tega zakona 
so se pokazale slabosti tega sistema, ki so posledično vodile k 
slabši pravni varnosti strank v postopku obravnavanja prometnih 
nesreč in njihovemu nezadovoljstvu z nadaljnjim postopkom. 
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Slabosti, ki so se pokazale pri policijskem obravnavanju prometnih 
nesreč: 

Nekateri policisti so se pojavili v vlogi sodnika, ki odloča o 
odgovornosti za povzročitev prometne nesreče, kljub 
neizkušenosti in kratki delovni dobi v policiji; 
Policisti so se naenkrat pojavili v vlogi sodnika oziroma arbitra, 
ki odloča o odgovornosti za povzročitev prometne nesreče, 
v kateri sta običajno udeleženi dve stranki; 
Policisti izdajajo plačilne naloge obema udeležencema 
prometne nesreče, ker nočejo prevzeti naloge razsodnika; 
Povzročitelji prometnih nesreč zamujajo rok za ugovor zoper 
plačilni nalog (8 dni), ker se v tem obdobju ukvarjajo z 
zavarovalniškimi zadevami in povrnitvijo škode ter popravilom 
vozila; 
Procesni sistem je tog, saj policija nima možnosti spremeniti 
pravno kvalifikacijo prekrška, ki ga je na kraju določil za 
udeleženca prometne nesreče policist. To lahko v skladu z 
veljavnim zakonom o prekrških stori le sodnik za prekrške, 
vendar mora storilec ugovarjati zoper izdan plačilni nalog; 
Zavarovalnice opirajo svoje odločitve o povrnitvi škode na 
izdane plačilne naloge, ki pa niso odločbe, s katerimi je bilo 
odločeno o povzročitvi prometne nesreče, zaradi česar so 
lahko stranke v postopku povrnitve odškodnine prikrajšane 
ali celo zavedene. 

V letu 2002 je policija obravnavala in s plačilnim nalogom zaključila 
27.672 prometnih nesreč, v 16.258 primerih pa je bil v nadaljnji 
postopek sodniku za prekrške predlagan povzročitelj prometne 
nesreče. 

V zvezi z navedenimi izdanimi plačilnimi nalogi je bilo vloženih 396 
ugovorov, niso pa zanemarljivi podatki o pritožbah na postopke 
policistov v skladu z 28. členom Zakona o policiji v zvezi z 
obravnavanjem prometnih nesreč. Leta 2001 je bilo v zvezi s tem 
področjem podanih skupaj 175 pritožb, od tega je bilo 24 (13,7 %) 
utemeljenih, v letu 2002 pa je bilo vloženih 158 pritožb, od katerih 
je bilo 24 (15,2 %) utemeljenih. V prvi polovici leta 2003 je bilo v 
zvezi s tem podanih 98 pritožb, od katerih je bilo 19 (19,38) 
utemeljenih. 

Iz navedenih statističnih podatkov izhaja, da je število pritožb 
zoper delo policije in ugovorov zoper plačilne naloge sicer relativno 
malo, vendar pa je zaskrbljujoč podatek, da se povečuje delež 
utemeljenih pritožb. Navedena ugotovitev je zagotovo v povezavi 
z neustreznimi delovnimi izkušnjami in delovno dobo policistov, ki 

obravnavajo prometne nesreče, kar se je izkazalo tudi kot slab05' 
veljavnega sistema. 

Z novim zakonom se uvajajo tudi pomembne novosti, ki # 
povezane z reformo prekrškovnega prava v Republiki Slov®* 
Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. list RS, št. 7/2003) je na pod««JJ 
kazenskih sankcij uveljavil nov način izrekanja kazenskih to# 
prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zakon o prekrsW ^ 
sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja * 
samostojne sankcije ne predpisuje. Navedena sankcija ozir°?k 
ukrep sledi po doseženem predpisanem številu kazenskih to®' 
Zakon o prekrških predpisuje najvišje število kazenskih točk ; 
materialnemu predpisu pa omogoča predpisovanje večjega 
manjšega števila kazenskih točk. Predlagani zakon tako v 23* 
členu določa, da se vozniku začetniku izreče prenehanj 
veljavnosti vozniškega dovoljenja že pri doseženih 7 kazens*1 

točkah. 

Poleg tega pa predstavlja pomembno novost tudi določba 23^_ 
člena, ki pooblašča prekrškovne organe, da v hitrem postopa 
izrekajo poleg globe do največ 5 kazenskih točk. Navede" 
pooblastilo predpisuje kot možnost tretji odstavek 52. člena ZakO"* 
o prekrških. Uveljavitev te določbe ne pomeni samo širi'0 

pooblastil policiji in drugim prekrškovnim organom, temv0 

bistveno vpliva na pripad zadev sodiščem, ki bodo pristojna * 
odločanje o prekrških. Poleg eksplicitno določenih primerov (P® 
ZP-1), v katerih bo pristojni prekrškovni organ moral po nove

ti 
odločati v t.i. hitrem postopku z odločbo, predlog zakona o vamos 
cestnega prometa omogoča hiter in učinkovit postopek tudi zop0 

tistega storilca prekrška, ki je storil prekršek, za katerega I 
poleg glavne sankcije predpisano do največ 5 kazenskih točk 

V skladu z določili Zakona o prekrških, je določeno za prekršK0, 

ki pomenijo ogrožanje oziroma je posledica takega protipravna?)3 

ravnanja prometna nesreča, izrek prepovedi vožnje motorne!)3 

vozila. Tako je ta stranska sankcija predpisana za vse prime' 
ogrožanj in za primere povzročitve prometne nesreče žara", 
kršitve prometnega pravila oziroma določbe o hitrosti, varnost"' 
razdalji, strani oziroma smeri vožnje, prehitevanju, vožnji mim° 
ustavljenega avtobusa ali vozila, s katerim se prevaža skupi"8 

otrok, vzvratni vožnji ali obračanju na vozišču, nenadne"1' 
zaviranju oziroma zmanjšanju hitrosti, vključevanju v prof"0 

oziroma prednosti vozil, vožnji pod vplivom alkohola, mamil a 
drugih psihoaktivnih snovi, telesni ali duševni zmožnosti za vožnj" 
ali zaradi neupoštevanja prometnega znaka ali znaka policista' 

poročevalec, št. 21 16 2. marec 2004 



X;n
d

anZrTlan,Šanie priPacia zadev sodiščem je podan v naslednji 

Pre9lednica: Primerjava med veljavnim in predlogom novega ZVCP 

Veljavni ZVCP 
(čl/odst -kratka 

obrazložitev) 

St. predi, 
sodniko 
m za 
prekrške 

St. 
promet, 
nesreč 

Skupaj Predlog novega ZVCP 
(čl/odst - kratka 

obrazložitev) 

St. 
predvi- 
denih 
obdolž. 
predi, 
sodišče 
m 

St. 
predvidenih 
zadev pri 
prekršk. 
organih 

22/9 - vožnja v nasprotno 
smer po dvopasovnici 

348 21 369 25/9 - vožnja v 
nasprotno smer po 
dvopasovnici* 

0 350 

24/6 - vzvratna vožnja na 
nevarnih odsekih 

14 220 234 27/6 - vzvratna vožnja 
na nevarnih odsekih 

0 20 

28/56 - kršitev največje 
dovoliene hitrosti 

8.441 4 8.445 29/5 - neprilagojena 
hitrost 

0 355 

28/6Č 2.064 0 2.064 31/7,31/8, 31/9 in 31/10 
- kršitev največje 
dovoljene hitrosti 

2.000 151.000 

29/3Č - kršitve posebnih 
omejitev hitrosti 

965 0 965 32/4c - kršitve 
posebnih omejitev 
hitrosti 

0 1.000 

33/2 - nevarna 
prehitevanja 

388 54 442 33/5c - kršitve posebnih 
omejitev hitrosti 

0 600 

33/3 655 258 913 37/3,4 - nevarna 
prehitevanja 

0 1.350 

40/3 - vključevanje v 
promet 

40 783 823 39/6 - vožnja čez 
prehod za pešce, ko je 
na njem pešec 

0 210 

41/7- približevanje 
križišču in prednost v 
križišču 

243 1196 1439 43/2 - vključevanje v 
promet 

0 40 

45/5 - ustavitev pred 
železniškim prehodom 

619 22 641 44/4 - približevanje 
križišču 

0 60 

88/6 - voznik ne ustavi pri 
vstopanju in izstopanju 
otrok na/iz označenega 
vozila 

90 5 95 45/7 - prednost v 
križišču 

0 180 

113/7 - neupoštevanje 
zvočnega in svetlobnega 
signala vozil s prednostjo 
ali vozil za spremstvo 

1.124 47 1.157 99/6 - voznik ne ustavi 
pri vstopanju in 
izstopanju otrok na/iz 
označenega vozila 

0 90 

117/3 - vožnja pod 
vplivom alkohola 

3.458 394 3.852 120/3 - voznik ne ravna 
po znaku ali odredbi 
policista 

210 
/ 

0 

117/4 26.491 3.275 29.766 127/3,127/4 in 127/5 - 
vožnja pod vplivom 
alkohola 

20.000 18.000 

117/5 4.995 737 5732 128/3 - vožnja pod 
vplivom mamil 

700 0 

118/3 - vožnja pod 
vplivom mamil 

531 91 622 129/11 - odklon 
preizkusa ali 
strokovneqa pregleda 

7.000 0 

119/1 - vožnja pod 
vplivom alkohola in mamil 
z udeležbo v prometni 
nesreči 

27 873 900 132/8, - vožnja pod 
vplivom alkohola in 
mamil z udeležbo v 
prometni nesreči 

900 0 

120/7 - odklon preizkusa 
ali strokovnega pregleda 

6.348 842 7.190 135/5 - neizpolnjevanje 
pogojev za udeležbo v 
cestnem prometu z 
vozilom 

12.000 0 

122/13- nezakonito 
ravnanje udeleženca po 
prometni nesreči 

78 2.218 2.296 152/5- Inštruktor 
vožnje brez ustreznega 
inštruktorskega 
dovoljenja 

0 10 
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127/3 - neizpolnjevanje 
pogojev za udeležbo v 
cestnem prometu z 
vozilom 

23.586 1.767 24.353 226/1 - povzročitev 
ogrožanja ali prometne 
nesreče, razen PN z 
neznatno nevarnostjo 

25.000 0 

139/3 - inštruktor vožnje 
brez ustreznega 
inštruktorskega 
dovoljenja 

3 0 3 

144/3 - inštruktor, ki 
pripravlja kandidata, ki je 
pod vplivom alkohola ali 
mamil 

0 0 0 

217/3 - poklicni voznik 
nima pri sebi ustreznih 
dokumentov 

238 4 242 

Skupaj 80.747 12.811 93.558 67.810 173.265 

* poudarjen tisk predstavlja v predlogu novega ZVCP določbe s kazenskimi 
točkami, ki so identične kazenskim določbam, ki jih določa že veljavni ZVCP. 
Statistični podatki v drugi, tretji in četrti koloni predstavljajo število zadev v 
obdobju od 01.01.2002 do 31.12.2002. 

Glede na predstavljene statistične podatke lahko zaključimo, da 
se bodo sodiščem po polni uveljavitvi Zakona o prekrških 
zmanjšalo število obravnavanih zadev, povezanih z izrekanjem 
kazenskih točk glede na veljavni Zakon o prekrških in Zakon o 
varnosti cestnega prometa, za nekaj manj kot 47 %. Ob 
upoštevanju nove ureditve kaznovanja povzročiteljev prometnih 
nesreč in najhujših prekrškov z elementi ogrožanja pa bo pripad 
zadev sodnikom za prekrške samo na področju, povezanih z 
izrekanjem kazenskih točk, manjši za približno 20%. Pri tem je 
treba upoštevati še zmanjšanje števila zadev, ki jih bodo 
obravnavali prekrškovni organi v hitrem postopku na podlagi 
četrtega odstavka 52. člena Zakona o prekrških, ki omogoča, da 
se izreče globa v hitrem postopku tudi v primeru, če je predpisana 
kazen v razponu (brez stranske sankcije). Glede na navedene 
pravne okvire bodo prekrškovni organi, predvsem Policija, sami 
izrekali sankcije še v približno 6500 prekrških (sankcioniranje 
pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in 
odgovornih oseb), ki jih po veljavni zakonodaji obravnavajo sodniki 
za prekrške (v prihodnje sodišča). 

Glede na navedene podatke bo nova zakonska ureditev izrekanja 
kazenskih točk v Zakonu o varnosti cestnega prometa tudi 
pomembneje vplivala na uspeh in učinkovitost reforme 
prekrškovnega prava, ki se uveljavlja z novim Zakonom o 
prekrških. Izhajajoč iz navedenih dejstev pa je smiselno, da se ta 
predlagani zakon uveljavi skupaj z Zakonom o prekrških. 

Predlog zakona je sistemsko posegel tudi na področje opravljanja 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil; dejavnost 
opravljanja tehničnih pregledov je v zakonu opredeljena kot 
dejavnost, ki se izvaja na način gospodarske javne službe in je 
podvržena predpisom, ki urejajo področje izvajanja gospodarskih 
javnih služb. Zakon o gospodarskih javnih službah kot predpis 
splošne narave namreč določa način in oblike izvajanja 
gospodarskih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne 
javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenije 
(oziroma občina) zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Opravljanje 
dejavnosti tehničnih pregledov se opredeli kot gospodarska javna 
služba. Tehnično pregledovanje vozil namreč zahteva preverjanje 
stanja predpisanih naprav in opreme, merjenje zavornih učinkov, 
merjenje emisij izpušnih plinov in preizkusov zavornega sistema 
in drugo in je dejavnost v javnem interesu, ki se mora izvajati 

nemoteno in trajno ter je lahko zaupana tudi gospodarskim pravnih 
subjektom, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Javni interesi 
izkazan v zakonu o varnosti cestnega prometa, v katerem j® k° 
obvezen pogoj za udeležbo vozil v prometu predpisana pridobit0 

prometne nalepke, ki se izda le na podlagi opravljenega tehnične!) 
pregleda. Brezhibno stanje vozila pa je za udeležbo v cestne'" 
prometu predpisano tudi z mednarodnimi konvencijami. 

Kot ena najustreznejših oblik zagotavljanja gospodarske javn® 
službe - tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil - i® 
zakonu opredeljena koncesija, ki se bo podeljevala oseba'" 
zasebnega prava na podlagi javnega razpisa, kar bo zagotavlja'0 

večjo transparentnost postopka podelitve koncesije 10 

enakopravno obravnavanje gospodarskih subjektov, ki bodo P° 
enakimi pogoji lahko pridobili koncesijo za opravljanje tehnič"1 

pregledov. Z izvajanjem koncesijske dejavnosti se pravilo"1® 
povezuje uresničevanje specifičnih nacionalnih interesov držav0' 
saj je za tovrstna razmerja značilna tudi določena stopn)® 
pravnega varstva, ki se udejanja prek predpisov področne narav0- 
Država si mora prizadevati po eni strani za visoko kakovos 
pregledov vozil, kar terja ustrezno prometno varnost udeleženc0V 

v cestnem prometu; po drugi strani pa se s podelitvijo koncesij0 

zagotavlja nepristranost, ki bo regulirana z instrumenti izvajani® 
finančnega in strokovnega nadzora pri izvajalcih ter posledično5 

predvidenimi možnostmi odvzema koncesije (212. člen). 

Izvajanje gospodarske javne službe se bo financiralo preko ce" 
storitev. S koncesijskim aktom, Uredbo Vlade Republike Slovenij®; 
pa se bo opredelilo plačevanje dajatev, ki jih bodo plačeva" 
koncesionarji na podlagi koncesijskih pogodb. Koncesijski akt 
opredeljeval podrobnejše pogoje, ki jih mora, poleg zakonsk" 
določenih pogojev izpolnjevati (pogojev glede poslovnih prostorov, 
predpisane opreme in naprav, pogoje glede strokovnih delavcev) 
koncesionar za pridobitev koncesije, opredelil bo trajanj0 

koncesije in načine prenehanja koncesijske pogodbe. 

Zaradi predvidenih bistvenih sistemskih sprememb, 
opredeljujejo naštete dejavnosti kot dejavnosti, ki se izvajajo v 

javnem interesu oziroma na način gospodarskih javnih služb, i0 

bilo potrebno v prehodnih in končnih določbah zakona ustrezno 
urediti obstoječa pravna razmerja tistih pravnih subjektov, ki to 
dejavnost že opravljajo na podlagi pooblastil oziroma dovoljenj- 
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PomePr^>Vnem delu zakona ie v poglavju "vozniki" uvedena "spos^r"3 novost, ki daje možnost, da pričnejo mladi z 
Preizk 6m V avt°š°''> ko dopolnijo 16 let in pol in ko opravijo 
avtoš T 2nan'a iz praktičnega dela usposabljanja pred komisijo 
vozni nato do ene9a leta vozijo s spremljevalcem. Tako mlada 
nad 'ca a'' voznik najmanj eno leto pridobivata izkušnje pod 
đovor

rom in vs'opata v obdobje voznika začetnika z vozniškim 
pr '„en'ern omejene veljavnosti, s povprečno 3000 do 5000 
grecj zen'mi kilometri. Z dopolnjenim 18. letom starosti pa lahko 
leta s)^

a vozniški izpit in nato kot vozniki začetniki vozijo do 21. 

1° 0mogočilo mladim, da lahko vozijo s spremljevalcem že s 
izkuš °-TI- staros,i' kar pa jim zagotavlja dodatno pridobivanje 
^ en' 'n oblikovanje obrambnega načina vožnje. Predlog 
zahtp3 predpisu)e za spremljevalce posebne pogoje, kakršni so 
Spr Jfan' tudi v drugih državah, kjer se je sistem vožnje s 
voz l^Va'Cern ze uveljavil. Ti posebni pogoji pa so: najmanj 7 let 

sorod t izkušeni' '3rez kazenskih točk v evidenci ter ožje 
vožni en° razmerie- Zakonodajalec je z uvedbo možnosti 
miaJ.e s sPremljevalcem prvenstveno zasledoval cilj, da bodo 

oblikoV i'6"1 čaSU °Pravili od 100 do 130 dodatnih ur voženj, si 
opravi navade' ki 'im bodo v pomoč na samostojni vožnji po 
vožn',enern 'ZP',U- Sistem, ki je za mlade privlačen, saj omogoča 
Prisot° OS8bne9a avtomobila leto dni prej, uvaja z obvezno 
Sp , 

n°stjo spremljevalca posredne omejitve in dosledno 
Pren °Vi n'e Predpisov, kar je za oblikovanje vozniških navad in 
Poni re?®vanie nekaterih najbolj nevarnih ravnanj izredno 
letu m ^ uvedbo sistema vožnje s spremljevalcem pri 17. 
aikoh8.2a90,avlja učinkovito preprečevanje vožnje pod vplivom 
zma ^ a'' dru9i'1 psihoaktivnih snovi, upoštevanje omejitev, 
nesreč3"'6 nevamos,i voženj za zabavo in tako imenovanih disko 

je s^n^3 rnoznosti za vožnjo osebnega avtomobila s 17 leti starosti 'selna le ob uvedbi dodatnih obveznosti za voznike začetnike. 

kate6C"09U zakona je bilo nujno poiskati ustrezne rešitve za rizično 
Uq 9°.r.''0 voznikov začetnikov, za katere je namreč nesporno 
nesr°I< da sodii° med najpogostejše povzročitelje prometnih 
nalo Predlo9 zakona za te voznike začetnike uvaja dodatne 
Posah8 V ^aSU Pridobivanja prvih vozniških izkušenj in predpisuje 
sklon 8n pro9ram' ki vsebuje tri med seboj povezane vsebinske 
delav' UVa'a vozni° odličnosti, vadbo varne vožnje in skupinsko 
rned"1'00 ° yarnos,i cestnega prometa in psihosocialnih odnosih p0Seh

Ude'6zenci cestnega prometa. Zaradi uvedbe tega 
vneš nS^a Pro9rama za voznike začetnike je v predlogu zakona 
vozn«!?3 novost ' določba o omejitvi veljavnosti izdanega 
vozn ic dovolienia. kar je izjema od dosedanje ureditve, ki 
dovol m zaže,nik0|Ti ni omejevala veljavnosti vozniškega 
stati ,en'a' Vozniško dovoljenje se tako izda upravičencu s 
leta t°m v.ozn'ka začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. 
d0J

aros«i oziroma za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega 
lahk |en'a' V Primeru neopravljenega programa usposabljanja pa 
°Pra° Upravičenec pridobi novo vozniško dovoljenje le, če ponovno 
Posl Vi.Y02n,,ki izpit. Dolgoročni cilj uvedbe tega programa in 
ztna omeii,ve veljavnosti vozniškega dovoljenja je vsekakor 
Post" an'6 °9roženosti voznikov začetnikov in strokovno in 
v rQ°Pno uvaJanje voznikov začetnikov za samostojno udeležbo es'nem prometu. 
pQr^ 
in h 6rT1^no n°vost, ki jo velja izpostaviti v upravnem delu zakona 
pris? P°zitivno sprejeta predvsem pri občanih, je ukinitev krajevne 
2ak °)nos'' v Postopkih izdaje in podaljšanja vozniških dovoljenj, 
za j°rt namre^ ne predpisuje več, da lahko upravičenec zaprosi 
'isti a'° <?ziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja samo pri 
preh

Upravn' enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno 
'vališče. Pristojnost za izdajo oziroma podaljšanje vozniških 

dovoljenj je v predlogu zakona dana vsem upravnim enotam, ne 
glede na stalno oziroma začasno prebivališče upravičenca. 

Ob uporabi določb 135. člena veljavnega ZVCP so se v praksi 
pokazale težave predvsem izaradi prekratkega roka, ki je določen 
za zamenjavo tujih vozniških dovoljenj za slovenska vozniška 
dovoljenja. Zahtevki za zamenjavo so bili pri upravnih organih 
pogosto zavrženi prav zaradi zamude zakonsko predpisanega 
roka in očitno prekratkega roka, v katerem bi se lahko osebe 
seznanile z veljavno zakonodajo v RS. Enoletni rok, v katerem bo 
lahko tujec ali državljan RS, ob izpolnjevanju ostalih zakonskih 
pogojev, zahteval zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za 
slovensko vozniško dovoljenje, je v predlogu zakona podaljšan 
za eno leto, kar pomeni, da bodo lahko tujci oz. državljani RS v 
roku dveh let od pričetka prebivanja v RS zamenjali tuja vozniška 
dovoljenja za slovenska. 

Posebna ureditev je v predlogu zakona predpisana za imetnike 
vozniških dovoljenj drugih držav članic Evropske unije, ki bodo 
ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, lahko zamenjali vozniška 
dovoljenja za slovenska brez opravljanja vozniškega izpita in 
brez predložitve dokazila o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo 
vozil (navedeno ne velja za vse državljane drugih držav). Izjema 
za imetnike takih vozniških dovoljenj je predpisana za primere, 
ko pa bo moral imetnik vozniškega dovoljenja druge države članice 
zamenjati tako vozniško dovoljenje (če mu je izrečen odvzem 
vozniškega dovoljenja v RS, če na vozniškem dovoljenju ni 
prostora za vpis izrečene prepovedi vožnje motornega vozila; v 
primerih ugotovljene telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo 
vozil). 

Med sistemskimi spremembami zakona je v poglavjih o voznikih 
določen nov način izvajanja dejavnosti usposabljanja kandidatov 
za voznike motornih in priklopnih vozil, ki se opravlja v javnem 
interesu. V zakonu je dana pravna podlaga za opravljanje te 
dejavnosti na način koncesionirane javne službe, pri čemer se 
bo s koncesijskim razmerjem - pogodbo uredilo medsebojno 
razmerje med koncedentom in med izvajalci usposabljanja 
(koncesionarji). V predlogu zakona je predvidena možnost, da se 
koncesija za opravljanje dejavnosti usposabljanja lahko podeli 
gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom 
posameznikom, izobraževalnim zavodom ter osebam zasebnega 
prava, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega zakona, pogoje, ki jih bo 
določila Vlada Republike Slovenije z Uredbo ter pogoje, ki jih bo 
koncedent določil v javnem razpisu. Usposabljanje bodo kandidati 
plačevali po tarifi, ki jo bo določila Vlada Republike Slovenije. 

V poglavju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil je 
pomembna novost tudi ta, da je delovno področje preneseno iz 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na Ministrstvo za notranje 
zadeve. Dejavnosti usposabljanja kandidatov bodo opravljali: 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava. Na 
področju avtošol vnaša predlog zakona še spremembo glede 
pogojev za pridobitev dovoljenja za vodjo avtošole. Novost smo 
vpeljali tudi pri pogojih za opravljanje vozniškega izpita za kategorijo 
D, kjer smo zaradi pomanjkanja voznikov te kategorije brisali 
pogoj o dveletnih poklicnih izkušnjah pri vožnji vozil kategorije C. 
Ker je prevoz oseb odgovorna naloga voznika smo za vožnjo 
vozil kategorije D in za opravljanje vozniškega izpita predpisali 
višjo starost (iz 21 let na 24 let), kot je predlagano v predlogu 
nove direktive EU, ki je v procesu usklajevanja. V primerjavi s 
sedanjim zakonom je za predsednike izpitnih komisij, za katere je 
sedaj zahtevana višja izobrazba odslej zahtevana visoka 
strokovna izobrazba. Te spremembe je bilo potrebno vpeljati zaradi 
večje zahtevnosti programov usposabljanja kot tudi samega 
ocenjevanja kandidatov. 
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Kar zadeva ureditev registracijskega sistema, predlog zakona 
na področju označevanja vozil z nalepko za tehnični pregled 
vozila spreminja samo ime nalepke - v prihodnje se bo imenovala 
prometna nalepka in bo izkazovala čas (datum), ko mora biti za 
vozilo opravljen tehnični pregled, čas, za katerega je plačano 
povračilo za uporabo cest, in čas, za katerega ima lastnik vozila 
sklenjeno zavarovalno pogodbo za avtomobilsko odgovornost. 
Treba je poudariti, daje dosedanji registracijski sistem v povezavi 
z nalepko za tehnični pregled vozila že vpeljan, odpravljene so 
začetne težave z uvajanjem sistema, zato se z novim zakonom 
sistem le nadgrajuje in poenostavlja tako, da bo preglednejši in 
učinkovitejši. Navedeno je zagotavljal tudi sistem podaljševanja 
veljavnosti prometnega dovoljenja, vendar je pri pripravi zakona 
prevladalo stališče, da bi bilo ob uvedbi slednjega potrebno 
ponovno zamenjati vsa prometna dovoljenja (1.200.000 prometnih 
dovoljenj), pripravljalec zakona pa je sledil tudi smernicam razvoja 
registracijskega sistema, ki predvideva uvedbo novega 
registracijskega dokumenta na plastični kartici (ta pa zaradi 
tehničnih lastnosti ne bo omogočala potrjevanja veljavnosti 
prometnega dovoljenja ali pa bi bil tak sistem neprimerno dražji od 
sedanjega sistema). 

Ena od pomembnejših novosti, ki bo uporabnikom približala storitve 
registracije vozil, je predvsem ta, da bodo registracijo vozil po 
novem opravljale, poleg upravnih enot in organizacij, ki opravljajo 
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, tudi gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo 
dejavnost prodaje vozil. Postopek registracije vozila ne bo več 
vezan na prebivališče oziroma sedež lastnika vozila, kar 
posledično pomeni, da bo mogoče vozilo registrirati na katerikoli 
upravni enoti oziroma registracijski organizaciji v Republiki 
Sloveniji. Ta novost bo pri uporabnikih teh storitev vsekakor 
pozitivno sprejeta, saj bo odpravljena dosedanja izključna 
vezanost občana na krajevno pristojno upravno enoto. 

Pri povzemanju novosti, ki jih glede registracijskega sistema vozil 
uvaja predlog zakona, je treba omeniti zmanjšanje potrebnih 
dokazil (iz sedanjih sedmih le na dve dokazili), ki jih mora stranka 
predložiti pri registraciji vozila. Zmanjšanje dokazil je bilo smiselno 
uvesti predvsem zato, ker registracija vozila ni več upravni 
postopek, temveč le vpis podatkov v evidenco registriranih vozil. 
Pogosto izpostavljen problem dokazovanja izvora in lastništva 
starodobnih vozil ter starejših traktorjev in traktorskih priklopnikov 
je v predlogu zakona rešen na način, da bo starodobno vozilo 
možno registrirati brez dokazil o izvoru in lastništvu, ko bo 
ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izdalo odločbo o 
statusu takega vozila. Brez predložitve omenjenih dokazil bo 
možno registrirati tudi traktor in traktorski priklopnik, če je bil 
izdelan pred letom 1977, pa po letu 1976 ni bil registriran in 
lastništvo vozila ni sporno. Predpisana pa je tudi možnost, da 
bodo lastniki lahko registrirali tudi tiste traktorje in traktorske 
priklopnike, ki bodo izdelani do uveljavitve tega zakona in še niso 
bili registrirani in lastništvo ne bo sporno, pri čemer pa bo rok za 
registracijo eno leto od uveljavitve zakona (na tej podlagi bo rešen 
množični pojav neregistriranih traktorjev). 

Poudariti velja, da je vprašanje bodoče vsebine registrskih tablic 
nesporno eno tistih vprašanj, ki zanimajo voznike še zlasti zato, 
ker na ta način izkazujejo pripadnost upravnemu (lokalnemu) 
območju in se z njimi tudi identificirajo v cestnem prometu. Predlog 
zakona spreminja vsebino registrskih tablic, in sicer zaradi ukinitve 
krajevne pristojnosti in zaradi vstopa RS v EU. Nove registrske 
tablice ne bodo več vsebovale oznak registrskih območij in grbov 
občin - celotno območje RS bo eno registrsko območje. Občinski 
grbi bodo nadomeščeni z znakom EU (dvanajst zvezdic) v skladu 
z Uredbo Sveta št. 2411/98 z dne 3.11.1998. 

Bistvena novost predloga zakona je v podaljšanju roka za obvezno 
odjavo vozila iz prometa in za vrnitev registrskih tablic tudi v 

primeru, če je veljavnost prometne nalepke že potekla. Rok se 

podaljšuje iz sedanjih 30 dni na eno leto. S tem bo rešeno vprašanje 
registracije vozil, ki se uporabljajo sezonsko. Nova je tudi 
obveznost, da lastnik vozila ob odjavi predloži dokazilo o uničenj" 
vozila (zakon je vnesel to določbo po Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. 9. 2000). V predlogu zakona J® 
upoštevan večkrat izpostavljen predlog ukinitve »zelenih" 
registrskih tablic za vozila, ki se registrirajo začasno. Nadomestil® 
jih bodo navadne bele registrske tablice, ki pa jih bo predpis3' 
podzakonski akt, sprejet na podlagi tega zakona. Prav tako s® 
bodo ob izgubi ali pogrešitvi ene registrske tablice lahko lastniku 
izdale tablice z enako vsebino, kar bo rešilo dosedanje problem® 
lastnikov tovornih vozil, saj so po sedanjem sistemu zarad' 
zamenjave registrskih tablic utrpeli precejšnje stroške (zamenjava 
licence, TIR dokument, dokumenti za ekološko vozilo itd.). 

Za področje tehničnih pregledov je v predlogu zakona vsebovan® 
najbolj bistvena novost: za večino novih vozil bo potrebno opravitj 
prvi tehnični pregled tri leta po prvi registraciji vozila, drugi in tre«' 
tehnični pregled pa nato v dveletnih razmikih (prvi po treh le'"1' 
drugi po petih letih, tretji po sedmih letih). Nadalje se tehnični 
pregled opravlja na eno leto, ukinja se šestmesečni obvezni 
tehnični pregled za vozila, starejša od 12 let. Takšno ureditev j® 
bilo možno sprejeti zaradi dejanskega stanja vozil v cestne"1 

prometu, ki so tehnološko čedalje bolj izpopolnjena. 

V poglavju o javnih prireditvah je sprejeta ureditev, da je za izdal0 

dovoljenj za javne prireditve na cesti pristojna upravna enota, tu® 
v primerih, ko bo prireditev potekala na območju dveh ali več 
upravnih enot. Ministrstvo za notranje zadeve, ki je izdajalo 
dovoljenja za prireditve, ki so potekale na območju dveh ali ve* 
upravnih enot, bo odslej drugostopni, pritožbeni organ. 

Zadnja novost, ki se nanaša na upravne zadeve prometa, i® 
uvedba inšpekcijskega nadzora nad opravljanjem postopkov 
registracije vozil, usposabljanja kandidatov za voznike motorni 
vozil in nad izvajanjem tehničnih pregledov motornih in priklopnih 
vozil. Zakon daje tudi večja pooblastila inšpektorjem, ki bodo 
opravljali inšpekcijski nadzor, kar zahtevajo smernice in direktiv® 
EU. Inšpektorji bodo opravljali svoje delo v okviru inšpektorata 
Ministrstva za notranje zadeve. 

V poglavje »policijska pooblastila« so v novem zakonu združena 
vsa policijska pooblastila. V zakonu iz leta 1998 so bila namreč 
nekatera pooblastila, kot npr. prepoved vožnje in začasen odvzel 
vozniškega dovoljenja, v drugih poglavjih, s čimer preglednost i" 
transparentnost določb ni bila optimalna. 

Poleg novega vsebinskega povezovanja policijskih pooblastil pa 
so policisti pridobili tudi možnost odreditve tehtanja vozila, in sic®r 

v primeru suma, da je tovor, ki se prevaža na vozilu, naložen v 
nasprotju z določbami predpisov o cestnem prometu in možnost 
podaje obdolžilnega predloga sodišču v primeru ogrožanja a" 
povzročitve prometne nesreče, razen v primeru, ko gre za 
prometno nesrečo z neznatno nevarnostjo za druge udeležene® 
v cestnem prometu. 

Poenostavljen je postopek odstranitve zapuščenega vozila, in 

sicer tako, da se na takšno vozilo nalepi odredba, s katero se 
lastniku vozila naloži, da v roku treh dni odstrani to vozilo. Če tega 
ne stori, ga odstrani izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ga 

lahko po treh mesecih tudi uniči. 

Harmonizacija socialne zakonodaje EU, povezane s cestnimi 
prevozi, predstavlja pomembno in obsežno vsebino v 

predlaganem ZVCP, ki temelji na veljavnih določbah ZVCP iz leta 
1998. V teh okvirih je izjemno pomembna tudi razširjena pristojnost 
inšpektorja prometnega inšpektorata RS, da lahko ob ugotovljeni 
kršitvi voznika kaznuje na kraju. S tem je omogočena večja 
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ki so Vl c'ržavnih organov pri nadzoru nad izvajanjem določb, 
vidikaPOrnerTll3ne 2 viclika varnosti cestnega prometa kot tudi z 
Prava °prav''ania prevozov v cestnem prometu in delovnega 

°znafi ^an'^ '9 ve^ novost'' ki bodo omogočile uporabo vozil, ki jih 
Prosto"'8'0 n°Ve tehnolo9ii8' ki se ze uporabljajo v evropskem 
vozil ^ Te spremembe vključujejo vse vrste oziroma kategorije 
Pa do ^°'es z motorjem in motornih koles, osebnih avtomobilov, 
"tUii . avt°busov in tovornih vozil, vključno s tako imenovanimi 

Promet "'h1' vlakci"- Predpisani so tudi določeni popravki določb 
hitrost >, pravi' v zvezi s hitrostjo, ki bodo omogočili poenotenje 
Dnt-t« , orn©jitev na javnih cestah različnih kategorij in policijskih Postopkov pri kontroli hitrosti. 

Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javno finančna 
sredstva; 

uPorah ° varnosti cestnega prometa za proračunskega 
dodat n'ka 1714 "Policiia nima večjih finančnih posledic. Zakon je 
Poseh° predpisal usposabljanje policistov, ki bodo po novem s 
Psiho k"11 postoPkom ugotavljali prisotnost simptomov mamil 
NavfiH zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vozniku. 
Polic t9na cio'oćba sicer dodatno nalaga obvezno usposabljanje 
USDQ °v 23 to opravilo, vendar je treba omeniti, da se tovrstna 
PorabT 26 'zvaiai°- Policisti bodo pri izvajanju 226. člena 
Predi'',Ud' V9Č časa za izc|elovanje pisnih izdelkov (obdolžilni 
č0sar ^ 'n zap'sn'k 0 ogledu kraja prometne nesreče), zaradi 
prom

r
t

Se k° v povprečju povečal obseg dela z obravnavano 
Predi nesre^° P°,em Členu za pol ure (izdelava obdolžilnega 
°Ce °Pa namesto izdaje plačilnega naloga). Glede na to 
Po|JU|ern°. da se bodo za proračunskega uporabnika 1714- 
teQ 

l)a P°večali finančni stroški za približno 9.000.000,00 SIT, od 
Sit . 00-°00,00 SIT za povečan obseg dela in 4.000.000,00 
sred2? Izvec":)0 usposabljanja. V zvezi z zagotavljanjem finančnih 
v ok 8V' povezanih z delovnimi urami, so sredstva zagotovljena 
Us 

v,r" Proračunske postavke 5569 - plače, za stroške 
sabljanja pa v okviru proračunske postavke 5572 - redni 

Materialni stroški. 

2gd
Proračunskega uporabnika 1711-Ministrstvo za notranje 

Prine 6 " zakon 0 varnosti cestnega prometa ravno tako ne bo 
uso^K Večj'h ''nar"-n'h posledic. Predvidevamo prenos področja 
za *a. 'an'a kandidatov za voznike motornih vozil iz Ministrstva 
zaD i V0, znanost 'n šport, kar pomeni prerazporeditev dveh 
l^lini°f z un'verzitetno izobrazbo iz tega ministrstva na 
na pi|StV° Za notranie zadeve. Sredstva so sedaj zagotovljena 
Pred v?311' na P°s,avki 3024-Plače. Dodatnih zaposlitev ne 
n.„ v|devamo, delovna sredstva in delovni prostori za delovanje 

® a so zagotovljeni. 

2a n 
2 proračunskega uporabnika 2411 - Ministrstvo za promet, 
po | n ° vamosti cestnega prometa ne bo prinesel večjih finančnih 
za s i Predv'den je prenos področja tahografov iz Ministrstva 
prer °' 2nanost in šport na Ministrstvo za promet, kar pomeni 
na 

a2P°reditev sredstev, ki so sedaj zagotovljena na PU 1594, 
na M'S,aV,<' Za P'a'e Urada za meroslovje v višini 2 milijona SIT, 
Prist mistrs,vo za promet. Dodatne zaposlitev zaradi prenosa °)nost tega delovnega področja niso predvidene. 

račt!0 ,inanćne Posledice bodo nastale zaradi predvidene prenove 
in 

na|niških evidenc, za katere pa so sredstva že načrtovana 
vozil ^°t0vl'ena- V pripravi je že prva faza te prenove - za področje 

' ' mora biti zaključena do vstopa Slovenije v EU. Za delovanje 

sedanjega sistema vodenja evidenc so potrebna bistveno večja 
sredstva, kot so predvidena v novem sistemu. Danes se te evi- 
dence vodijo ločeno po posameznih ministrstvih za posamezna 
delovna področja, za katere pa je potrebno zagotavljati več 
sredstev, in sicer za upravljavce teh baz in v zvezi s tem potrebno 
opremo. 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa Republike 
Slovenije za obdobje 2003 do 2005 je med pogoje za uspešno 
uresničitev postavil tudi pogoj, da se mora Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije reorganizirati v 
Nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa. Ustrezna 
pravna oblika za takšno organizacijo je javna agencija, zato ZVCP 
predvideva ustanovitev javne agencije za varnost cestnega 
prometa, v katero se bo reorganiziral dosedanji Svet. V skladu s 
predlogom ZVCP kadri in sredstva preidejo v javno agencijo. 
Sama reorganizacija bo zahtevala spremembe v poslovanju, saj 
verjetno nekaterih del (finančno-računovodska dela in nekatera 
tehnična dela), ki jih je doslej za Svet opravljalo MNZ oziroma 
GPU, ne bo možno organizirati na enak način. 

Poleg tega pa predvideva ZVCP, da bo javna agencija za varnost 
cestnega prometa zagotavljala izvajanje programa za voznike 
začetnike iz 139. člena ZVCP, kar pa pomeni bistveno razširjene 
pogoje poslovanja. Pri določitvi načina izvajanja predvidene naloge 
smo upoštevali: 

preglednost izvajanja postopka, ki omogoča sodelovanje 
različnih subjektov pod enakimi, jasno določenimi pogoji, 

- najmanjše možne stroške za udeležence in obremenitve 
proračuna, 

- zagotavljanje strokovnega in kvalitetnega izvajanja 
programov. 

Javna agencija bo zato zagotavljala, da bodo za enodnevne 
delavnice z vadbo varne vožnje in skupinskimi delavnicami o 
psihosocialnih odnosih in varnosti cestnega prometa za voznike 
začetnike pripravljeni ustrezni programi, da bodo izvajalci 
programov vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic, katerim 
bo podeljena koncesija ustrezno usposobljeni, da bodo obnavljali 
in dopolnjevali znanje, predvsem pa bo skrbela za strokovni 
nadzor nad njihovim delom. 

Ker uvajamo nove programe, namenjene celotni generaciji 
voznikov začetnikov (prvo leto naj bi se programa udeležilo 30.000 
voznikov začetnikov) bo za njihovo pripravo, pripravo kadrov in 
tehničnih pogojev ter testne izvedbe, potrebno zagotoviti optimalne 
pogoje. Programe bomo pripravili na podlagi dobre prakse držav, 
ki takšne programe že imajo, in na podlagi večletnih študij in 
analiz učinkovitosti, ki so jih naredili na nekaterih uglednih inštitutih 
za varnost cestnega prometa (BFU - Švicarski inštitut za 
preprečevanje poškodb, Avstrijski Kuratorij za varnost prometa). 

Stroški, ki nastajajo na podlagi novih nalog iz 139. člena, so 
predvsem zagonski stroški, saj bo tekoče poslovanje tega dela 
nalog javne agencije pokrivala koncesija za izvajanje programov 
za voznike začetnike, ki jo bodo izvajalci programa plačevali 
javni agenciji.. Dodatni stroški v višini 53 mio SIT, ki jih bo imela 
javna agencija v letu 2005 se bodo zagotovili iz prihodkov iz 
koncesnine za opravljanje tehničnih pregledov in dejavnosti 
usposabljanja kandidatov za voznike, ki se bo plačevala v 
proračun. Višina sredstev, ki bo prihodek proračuna iz naslova 
koncesnin, je predviden v višini 158.473,697 SIT. Njihov priliv bo 
v proračun takoj po sklenitvi koncesijskih pogodb in sicer v letu 
2005 za tehnične preglede v višini 74 mio SIT in dejavnost avtošol 
v višini cca 40 mio SIT. V naslednjih letih bo dotok v proračun v 
višini 158.473,697 SIT. 
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PODROBEN PREGLED STROŠKOV 

vrsta dodatnih nalog vrsta stroška dodatni stroški v 
letu 2005 

priprava programa za vadbo 
varne vožnje (VVV) 
usposabljanje vaditeljev VVV 
(ocenjeni skupni stroški za plačo 
in delovno mesto) 

1 zaposlen 
svetovalec 
predstojnika, 
univerzitetna 
izobrazba, VII. 
razred 

7.650.000 

priprava programa za skupinske 
delavnice usposabljanje 
izvajalcev programov skupinskih 
delavnic 
(ocenjeni skupni stroški za plačo 
in delovno mesto) 

1 zaposlen 
svetovalec 
predstojnika, 
univerzitetna 
izobrazba, VII. 
razred 

7.650.000 

finančno računovodska služba 
finančni vidiki za izvedbo javnih 
razpisov, priprave dovoljenj 
(ocenjeni skupni stroški za plačo 
in delovno mesto) 

1 zaposlen 
svetovalec 
predstojnika, 
univerzitetna 
izobrazba, VII. 
razred 

7.650.000 

usposabljanje za pridobitev 
mednarodne licence vaditelja 
VVV 

udeležba na tečaju 
in izpit (9000 EMU) 

0 

priprava programa za vadbo 
varne vožnje (VVV) 

zunanji strokovni 
sodelavci 

0 

priprava programa za skupinske 
delavnice 

zunanji strokovni 
sodelavci 

0 

oprema za delovno mesto 3 osebni računalniki 
(2 prenosna zaradi 
dela na terenu in 
oprema) 

0 

tehnični pogoji za izvedbo 
programa - računalniška 
oprema (2 strežnika in osnovna 
programska oprema) 

oprema 2.400.000 

izvedba 10 poskusnih delavnic 
(preverjanje vsebin, tehničnih 
pogojev na vsaki lokaciji, kadrov 
in uspešnosti programa) 

150 udeležencev 5.500.000 

evalvacija poskusnih skupinskih 
delavnic 

zunanji izvajalci 3.800.000 

vozilo za izvajanje strokovnega 
nadzora in delo JA 

osebni avto in 
stroški za njegovo 
uporabo 
(amortizacija, 
zavarovanje, servisi, 
gorivo) 

1.600.000 

priprava programske opreme za 
izvajanje programov za voznike 
začetnike (prijave, razporejanje 
po lokacijah, izdaja potrdil) 

programska oprema 16.750.000 

skupaj 53.000.000 
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Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v 
rzavnem proračunu zagotovljena, če predlog 
akona predvideva porabo proračunskih 
redstev v obdobju, za katerega je bil državni 

Proračun že prejet; 

Prorae'Va Za izvaianie zakona so zagotovljena v državnem 
spre: !"LU v obdobju, za katerega je bil državni proračun že 
Posta It sredstva so trenutno razporejena na proračunskih 
Pristo'V Posameznih ministrstev, iz katerih bo prenesena I °st na MNZ, kakor tudi sredstva za izvajanje te dejavnosti. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU 

5.1. Pregled organiziranosti nacionalnih organizacij za 
preventivo v cestnem prometu 

Predlog organiziranosti in nalog Nacionalne organizacije za 
varnost cestnega prometa temelji na nalogah, ki jih predvideva 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa v RS in izkušnje nekaterih držav v Evropi. V 
preglednici so prikazani podatki za nacionalni organizaciji v Švici 
in Avstriji, ki imata enake naloge in področja delovanja, ter ločeno 
podatki za nekatere države, kjer so raziskovalni inštituti posebni 
državni ali privatni inštituti, vendar delujejo predvsem na podlagi 
sredstev iz proračuna. 

Država Število 
prebivale 
ev (v 
milijonih) 

Organizacija St. zaposlenih Način financiranja 

mrtvi na 
1 milijon 
prebivale 
ev/l. 
1998 

Slovenija 
trenutno 
stanje 

2 Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Republike 
Slovenije 

3 zaposleni na 
državni ravni 
1 na MO Ljubljana in 
1 na Mestni občini 
Maribor 

proračun 
- sponzorji 
- projekti 

158 

Inštituta, ki bi se vsaj občasno 
ukvarjal z varnostjo cestnega 
prometa nimamo, na cestnem 
področju delujeta Prometno 
tehnični inštitut pri FAGG in 
Inštitut za ceste in cestni promet 
pri FG Univerze v Mariboru t 

Slovenija predlog Nacionalna organizacija za 
varnost cestnega prometa 
(preventivno in analitsko 
raziskovalno delo) 

21 zaposlenih na 
državni ravni 

proračun 
sklad za varnost 
prometa 
projekti 

Avstrija 8,2 Kuratorium fur Verkehrssicherheit 
Kuratorij za varnost prometa - 
gospodarska družba z državnimi 
koncesijami (raziskovalna 
dejavnost, izdajanje in analiza 
statističnih podatkov, psihološki 
pregledi voznikov, priprava vsebin 
prometne vzgoje kot del 
kurikularnih vsebin) 

120 v centrali na 
Dunaju in po zveznih 
deželah 

proračun 
SUVA - združenje 
zavarovalnic 
koncesija za 
dejavnost- 
psihološki pregledi 

119 

švica 7,1 BFU Schweizerische 
Beratungsstelle fuer 
Unfallverhuetung 
raziskovalno preventivna 
organizacija za preprečevanje 
nesreč v prometu, pri delu in v 
prostem času - organizirana kot 
družba 

84 zaposlenih na 
nacionalni ravni 

- zakon 1 % od bruto 
premij za avto 
zavarovanje 
proračun in razpisi 
za raziskovalne 
projekte 

83 

vincrr ° š,evilu mrtvih na 1 milijon prebivalcev so za leto 2000, ^D (Mednarodna baza podatkov OECD) in MNZ 
Pregled organiziranost v nekaterih drugih državah, med katerimi 
smo izbrali predvsem države, kjer so z dobro zasnovanim in 
strokovnim delom uspeli zagotoviti visoko stopnjo varnosti v 
cestnem prometu. 
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Država Število 
prebivalce 
v (v 
milijonih) 

Organizacija Št. zaposlenih Način financiranja 

mrtvi na 1 
milijon 
prebivalce 
v/l. 1998 

Danska 5,2 Danish Road Safety Council 
Danski svet zr varnost prometa na 
cestah -državna organizacija vezana 
- nosilci preventivnih projektov 

47 zaposlenih 
na državni ravni 
in v regijah 

proračun 
članstvo v 
prometne klubu 

93 Danski raziskovalni inštitut za promet 
(varnost, okolje, ekonomičnost) 

42 zaposlenih proračun 
projekti 

Nizozems 
ka 

15,6 3VO - Verenigde Verkeers 
Veiligheids Organisatie Nederland 
Združene nizozemske organizacije za 
varnost prometa (so nosilci prometne 
vzgoje kot dela kurikularnih vsebin in 
nosilci nacionalnih projektov 
propagande in preventive v prometu) 

70 zaposlenih na 
državni in 
regionalni ravni 
na preventivi 

proračun 
- regije 
- članstvo 

projekti 68 

SWOV - Inštitut za varnost prometa - 
predvsem varnost prometa 

60 raziskovalcev proračun 
državni projekti in 
EU 

Nemčija 82 Deutscher Verkehrssicherheits Rat - 
društvo javnega interesa katerega 
soustanovitelj je država; 
Raziskave opravlja BASt - Zvezni 
inštitut za promet pri MPZ 

41 zaposlenih 
samo za 
preventivne 
akcije 

proračun 36% 
- BG 50% 

(poklicno 
zavarovalno • 
združenje) 
projekti in članice 
14% 

91 

BASt Zvezni inštitu za promet 
(varnost prometa, ceste, vozila, 
reševalna služba - vsi vidiki varnost) 

370 polno 
zaposlenih 30 na 
projektih 

proračun 
natečaji EU 

Finska 5 Liikenneturva 
The Central Organ ization for Traffic 
Safety 
Osrednja organizacija za prometno 
varnost' 

73 zaposlenih od 
tega 22 na 
regionalni ravni 

proračun 
zakon-1% od 
bruto premij za 
avto zavarovanje 

77 

Deluje devetih raziskovalnih inštitutov 
, ki obravnavajo tudi področje varnosti 
cestneqa prometa, najpogosteje VTT 

Madžarsk 
a 

10,2 Preventivna dejavnost je delo Policije 
- formalno je ustanovljena posebna 
organizacija OBB - Nacionalni komite 
za preventivno v prometu 

ni podatkov proračun 
120 

KTI Inštitut za prometne znanosti 60 zaposlenih proračun 

Švedska 8,8 NTF - Nacionalna organizacija za 
varnost prometa nevladna 
organizacija, ki skrbi za prometno 
vzgojo, propagando koordinacijo dela 
in izvajanje dela proqrama Vizija 0 

99 zaposlenih na 
državni ravni in v 
regijah 

proračun 
članice 
projekti 67 

VTI Švedski nacionalni prometni in 
cestni inštitut 

182 proračun 
projekti 

t 
Podatki o številu mrtvih na 1 milijon prebivalcev so za leto 2000, vir IRTAD (Mednarodna baza podatkov OECD) in MNZ. 
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5'2' ^itve glede mladega voznika 

v^,iČne oblike programov za voznike začetnike potekajo trenutno 
pp. 8^roPskih državah, v nekaterih pa so, tako kot v Sloveniji, 
na đ V predlo9i za njihovo uvedbo. Ukrepe lahko razdelimo 
0rr) 

skupini. Na dodatno usposabljanje in programe, ki 
Proar spoznavanje nevarnih situacij in na omejevalne 
ravna3"19' k' voznikom začetnikom prepovedujejo določeno 
rav 

n!e 'n s kazenskimi točkami skušajo vplivati na njihovo 

Pri pripravi smo upoštevali predvsem novejše programe (Avstrija, 
Finska, Luxemburg, Švica), ki temeljijo na spoznavanju nevarnosti 
v prometu, seznanjanju s pravilnimi ukrepi in skupinskih 
delavnicah, na katerih osvetlijo posamezne nevarnosti in skušajo 
doseči zaznavo tveganja v cestnem prometu in oblikovanje 
pozitivnih stališč do ukrepov za večjo varnost. 

Država čas 
usposabljanja 

program obveznosti leto 
uveljavitve 

Posebne 
omejitve 

Avstrija od 2 mesecev do 
12 mesecev po 
izpitu 

- vožnja odličnosti 
- vadba varne vožnje 
- skupinska delavnica 

2003 - alkohol 0,1 
g/kg 

Finska v obdobju dveh 
let po izpitu 

analiza vožnje 
- praktična vožnja v izjemnih 

pogojih 
- popravki vožnje 

1990 

Luxemburg najprej 6 
mesecev po 
izpitu in najmanj 
3000 prevoženih 
km 

- vadba varne vožnje 
- skupinska delavnica 

1995 

Švica - 
predlog 

- vožnja odličnosti 
- vadba vame vožnje 
- skupinska delavnica 

predvidoma 
2004 

Slovenija - 
predlog 

od 2 mesecev do 
12 mesecev po 
izpitu 

- vožnja odličnosti 
- vadba vame vožnje 
- skupinska delavnica 

predvidoma 
2005 

- alkohol 0,0 
g/kg kot velja za 
vse voznike 
začetnike 
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5.2.1. Evalvacija učinkovitosti 

Uvedba sodobnih programov za voznike začetnike na Finskem, 
v Luksemburgu in Avstriji ter predlogi za uveljavitev programov 
za voznike začetnike v Švici, Belgiji, Nemčiji (trenutno je možna 
prostovoljna udeležba v takem programu) in na Madžarskem 
skuša voznikom začetnikom pomagati, da na varnih površinah in 
ob pomoči ustrezno usposobljenih učiteljev vožnje spoznajo 
tvegana ravnanja v cestnem prometu, pravilno ukrepanje v sili, 
predvsem pa načine vožnje, da bi se pravočasno izognili nevarnim 
situacijam. Vsi programi so pripravljeni za čas po opravljenem 
izpitu, ko si voznik začetnik že pridobi nekaj osnovnih izkušenj. 
Evalvacija programa, ki poteka v Luxemburgu, je pokazala, da 
imajo vozniki začetniki pri njih do 35% manj nezgod kot njihovi 
vrstniki pred uveljavitvijo programa. Vadba varne vožnje in 
skupinske delavnice temeljijo na lastnih izkušnjah voznikov 
začetnikov, ki v zelo realnih pogojih izkusijo, da ne znajo in ne 
morejo rešiti tveganih situacij, in se zato zavedajo, da morajo svoj 
način vožnje prilagoditi svojim sposobnostim, cesti in vozilu. V 

Avstriji so z izvajanjem programa začeli 1.1.2003 in še ni pis"''1 

poročil o njegovi učinkovitosti. Priprava programa v Avstriji fi 
temeljila na izkušnjah Luxemburga, Finske in nekaterih 
omejevalnih programov (Nemčija) za voznike začetnike. P" 
pripravi so sodelovali s strokovnjaki v Švici in pripravili zelo podobi 
rešitve, vendar v Švici sistem še ni v veljavi. 

Predlog je skladen s predpisi ES. 

Predlog omogoča uresničevanje Nacionalnega programa varnost' 
cestnega prometa (Ur. 1.63/2002) in projekta Mladi voznik. Predlofl 
je skladen tudi z Evropskim akcijskim programom za varnos 
cestnega prometa COM (2003) 311, ki v poglavju 5.1.2. poseWl 
izpostavlja ukrepe za mlade voznike. 

5.3. Pregled pristojnosti pri usposabljanju kandidatov 
za voznike 
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4 Prikaz urejenosti področja 
9'stracije in tehničnih pregledov vozil v 

nekaterih drugih državah 

finska 

Registracija vozil: 

tion9)°VRrna insti,uciia je AKE (The Finnish Vehicle Administra- 
v°zila |®9!strac'j° vozi' izvajajo privatni registracijski servisi za 
imeti s V'- pooblas,i AKE (registrar under contract), ki morajo 
Vozilo 6 - na obm°čju EU. Registrske tablice so vezane na 
'astnikom IZde'avo ,ablic vozil je odgovorna AKE, ki jih tudi izdaja 
T®hnični pregledi: 

Privatni?3 ins,it.uc'ia i® AKE. Tehnične preglede vozil izvajajo 
imeti o . e' ^ jih pooblasti AKE. Pooblaščene firme morajo metl svoj sedež na območju EU. 
Nla|epke: 

vJ! uP°rabljajo, podatki o tehničnem preglede in zavarovanju 0211 »o v podatkovni bazi vozil. 

IRSKA 

Registracija vozil: 

ki ima°rna 'n.stituci'a i® davčna uprava (Office of the Revenue), 
tabiicg f5 hi?rŽaV' 32 izP°s,av za registracijo vozil. Registrske 
fegistrcif * izdela kdorkoli. davčni organ podeljuje (določa le 
i° Qbdr"°H °'' Re9is,rska številka je vezana na vozilo. Vozilo 
vozilo Zl umika iz prometa in razgradnje vozila, ko se odjavi a sporočilo Ministrstva za okolje. 
TehniCni pregledi: 

v0rn°rna inst',uc'ia i0 Ministrstvo za promet. Tehnične preglede 
v zaseb^1'3 '0NCTC (Na,i°nal CarTesting Centre), ki je podjetje 
pregled las,i' To P°djetje se ukvarja izključno s tehničnimi 
'e Pridoh i'02'1' koncesii0 za izvajanje tehničnih pregledov vozil pa 
Pregled 23 obdob'e 10 let <do leta 201 °>-NCTC opravlja tehnične 
vozila n

0 V f.3 izP°stavah, na tehnični pregled pa se mora lastnik ar°čiti za nekaj tednov vnaprej. 
Nalepke: 

za ST b'*i označeno z nalepko za plačilo cestnine, predpogoj 

zavaro'° '8 na,epke Pa Je sklenjeno obvezno avtomobilsko 
°PraviiQVan'e' Vozilo mora biti označeno tudi z nalepko o J nem tehničnem pregledu vozila. 

LUKSEMBURG 

Registracija vozil: 

opravlia11!^ ins,',uc'ia ie Ministrstvo za promet. Registracijo vozil 
Ustanov'i '0na'na ^žba za tehnično kontrolo vozil, ki jo je 
k°ntro|' ° ^'nistrstvo za promet. Nacionalna družba za tehnično 
V62an„° Vozil deluje v treh izpostavah. Registrske tablice so 6 na vozilo. 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Tehnične preglede 
vozil opravlja Nacionalna družba za tehnično kontrolo vozil, ki jo 
je ustanovilo Ministrstvo za promet. Nacionalna družba za tehnično 
kontrolo vozil deluje v treh izpostavah. V kratkem bodo področje 
verjetno liberalizirali in dovolili, da se tehnični pregled vozil lahko 
opravljajo tudi v drugih državah članicah EU. 

Nalepke: 

Se ne uporabljajo. Tehnični pregled vozila se vpiše v posebno 
knjižico, ki jo mora voznik vozila imeti pri sebi. 

NIZOZEMSKA 

Registracija vozil: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za promet. Registracijo vozil 
opravlja RWD (Vehicle Technology and Information Center), 
katerega ustanovitelj je Ministrstvo za promet. Registrske tablice 
so vezane na vozilo. Nova vozila in rabljena vozila, ki se prodajajo 
preko podjetja, lahko registrira pri RWD tudi to podjetje, sicer pa 
lastnik vozila. 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je RWD. Tehnične preglede vozil opravljajo 
podjetja v zasebni lasti (običajno servisi), katerim je koncesijo za 
to podelil RWD. O opravljenem tehničnem pregledu vozila, se 
stranki izda tehnično poročilo. 

Nalepke: 

Do pred kratkim so označevali tehnični pregled vozila z nalepko, 
nalepljeno na vetrobransko steklo vozila. Nalepko so opustili, 
vendar mora imeti voznik vozila pri sebi tudi tehnično poročilo o 
opravljenem tehničnem pregledu vozila, 

PORTUGALSKA 

Registracija vozil: 

Odgovorna institucija je Ministrstvo za notranje zadeve. 
Registracijo vozil opravlja Generalna direkcija za cestni promet, 
ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Registrske 
tablice so vezane na vozilo, izda jih Generalna direkcija za cestni 
promet. 

Tehnični pregledi: 

Odgovorna institucija je Generalna direkcija za cestni promet. 
Tehnične preglede vozil opravljajo podjetja, katerim je koncesijo 
za to podelila Generalna direkcija za cestni promet. 

Nalepke: 

Tehnični pregled vozila se označi z nalepko, nalepljeno na 
vetrobransko steklo vozila, na kateri se označi datum naslednjega 
tehničnega pregleda vozila. 

Iz navedenega je razvidno, da je področje registracije vozil v 
posameznih državah zelo različno urejeno. Države na različne 
načine zagotavljajo izvajanje postopkov registracije in tehničnih 
pregledov vozil. Pri vseh pa je enotno, da te postopke izvajajo tudi 
organizacije ali pravni subjekti, ki jih za to pooblasti država, ki 
izvaja tudi nadzor nad temi postopki. 
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5.5. Ugotavljanje prisotnosti alkohola, drog in 
psihoaktivnih snovi pri udeležencih prometa 

Vodilne na področju odkrivanja vožnje pod vplivom mamil so bile 
Združene države Amerike, kjer so tovrstne postopke izvajali 
policisti, ki so končali posebno usposabljanje, imenovano Drug 
Recognition Expert System (DRE). Zato so se začetniki teh 
postopkov v Evropi (Nemčija, Belgija, pozneje Švedska in Anglija) 
zgledovali prav po njih, povzemali njihove postopke in jih prilagajali 
svojim razmeram. Poleg že omenjenih držav, danes v Evropi ne 
najdemo veliko drugih, ki bi imele izdelane tovrstne postopke. 

Belgija 

Belgija je bila ena izmed prvih držav v Evropi, ki se je v začetku 
devetdesetih začela srečevati s t.i. »Droga turizmom«. Šlo je 
predvsem za potovanja tujih državljanov preko Belgije na 
Nizozemsko, kjer so zaradi liberalnejše zakonodaje kupovali in 
uživali mamila. 

Leta 1993 so začeli z obširnejšimi akcijami proti tovrstnemu 
»turizmu«. Organizirali so večje število kontrolnih točk, kjer so 
izvajali nadzore nad tovrstnimi osebami. Kmalu so ugotovili, da 
kljub obširnim nadzorom niso zasegli večjih količin mamil, po 
drugi strani pa so policisti poročali, da je pri večini opaziti znake 
podobne alkoholiziranosti, kar je kazalo na to, da tja ne hodijo 
zaradi nabave, temveč zaradi uživanja mamil in se v takšnem 
stanju vračajo. 

Leta 1994 so se odločili, da kot prvi v Evropi poskušajo definirati 
način oziroma postopek, po katerem bi policisti lahko zanesljiveje 
dokazovali vožnjo pod vplivom mamil. Tako so med januarjem 
1995 in junijem 1996 izvajali pilotski projekt, v katerem je sodelovalo 
2500 njihovih uslužbencev. V okviru tega projekta so na posebnih 
kontrolnihhoč<a^ selekcionirali ter izločali tiste voznike, za katere 
so na podlagi izkušenj predvidevali, da vozijo pod vplivom mamil. 
Vse izločene voznike so preizkusili z alkotestom. Po opravljenem 
preizkusu so jih pozva", da prostovoljno opravijo še urinski hitri 
test. Hkrati so pri postopku opazovali zunanje znake, na podlagi 
katerih se voznik pod vplivom mamil loči od voznika, ki vozi pod 
vplivom alkohola, in bi jih lahko koristno uporabili pri pripravi lastne 
policijske strategije nadzora. Vse znake in podatke so skrbno 
beležili in primerjali. 

V istem času so bili seznanjeni tudi z aktivnostmi »Drug Recog- 
nition Expertov« v ZDA in z njihovim sistemom prepoznave 
simptomov mamil. Zato se je leta 1996 predstavnik njihove policije 
udeležil rednega letnega kongresa DRE v Coloradu. Na njihovem 
kongresu je podrobneje spoznal njihove aktivnosti, ob tem pa 
srečal tudi predstavnike nemške policije, ki so prav tako poskušali 
pridobiti dodatne informacije. 

Na podlagi pridobljenih izkušenj, informacij in podatkov so izdelali 
osnutek policijskega postopka za prepoznavo simptomov mamil 
ter predlagali njegovo sprejetje. Marca leta 1999 je dejansko prišlo 
do spremembe zakona o cestnem prometu, ki je policiji Belgije 
omogočila izvajanje policijskega postopka za prepoznavo mamil. 

Postopek se prične že pri samem kontaktu z voznikom in prvim 
razgovorom. Policist ob tem opazuje 7 različnih skupin znakov, ki 
so povezani z očmi (zenicami), obrazom (npr. močno slinjenje), 
reakcijami in obnašanjem voznika, govorom, hojo in z drugimi 
znaki. Vse skupaj K-edstavlja prvo stopnjo policijskega postopka. 

Če le eden izmed njih nakazuje na možnost vpliva mamil, policist 
odredi naslednjo stopnjo ugotavljanja suma. Gre za 4 poznane 
teste: t.i. Rombergov test, stanje na eni nogi (one leg stand), test 
obračanja in hoje (Walk and tum) in test dotikanja nosu (finger to 
nose). 

Če je tudi pri tem sklopu vsaj eden izmed njih pozitiven, po|icl 

odredi odvzem vzorca urina, ki ga nato s posebnim tes,°jj 
analizira. Če je tudi vzorec urina pozitiven, policist vozniku odre 
odvzem vzorca krvi za analizo. Na kraj pokliče zdravnika, ki z9°| 
strokovno odvzame vzorec, vozniku pa policist odvzatf1 

vozniško dovoljenje in mu za 12 ur prepove nadaljnjo vožnjo. 

Voznik preizkus lahko odkloni le iz zdravstvenih razlogov, v tefl 
primeru mu policist odredi odvzem vzorca krvi brez predhodna!}8 

postopka. 

Posebnost belgijskega postopka je tudi v tem, da ima P°"c'f| 
pravico tovrstni postopek odrediti in opraviti tudi pri vozniku, 
šele kaže namero, da bo pričel z vožnjo, npr. odklepa vrata svojajJ8 

vozila, odlaga prtljago v vozilo ali se drugače pripravlja na vožnjO' 
Policist v tem primeru prične z enakim postopkom, kot je opi^® 
za voznika, ki je vozil vozilo. Nadaljuje ga, dokler je to še opravičil'^ 
(če je oseba pod vplivom mamil vse do testa urina). Nikakor P® 
se ne more zaključiti z odvzemom vzorca krvi in postopkorn n 
sodišču. Končni rezultat je lahko le opozorilo vozniku, naj n 

prične z vožnjo vozila, ker je po vsej verjetnosti pod vpl'v0 

mamil. Izjema je le primer, ko voznik noče sodelovati pri 1®JV 
postopku. V tem primeru se voznika obravnava enako kot bi ^ 
zaloten pri vožnji. 

Velika Britanija 

Zaskrbljenost javnosti zaradi vse večje prisotnosti mami!J1 

cestnem prometu narašča iz dneva v dan tudi v Veliki Britami'; 
Tudi znotraj policije so se že pred časom pričele vse bolj pojavlja 
zahteve o večji seznanjenosti glede simptomov vožnje P° 
vplivom mamil, saj policisti za ugotavljanje tovrstnih znakov nis 
bili usposobljeni, vsaka neupravičena medicinska preiskava P 
ima tudi za policiste negativne posledice. 

Zato sta se spomladi leta 2000 dva prometna policista udeležil® 
usposabljanja za prepoznavo simptomov mamil v cestn®"1 

prometu pri ameriški policiji, t.i. Drug Recognition Expert Cours®^ 
Na podlagi pridobljenega znanja sta pripravila program prepoznaj 
tovrstnih simptomov za angleško policijo ter pričel® 
usposabljanjem policistov. 

Njihov program prepoznave simptomov vožnje pod vplivom 
je sestavljen iz petih testov, ki so podrobneje predstavlja"' 
nadaljevanju: 

a. Pregled zenic 
Gre za pregled zenic preiskovanca z »merilom velikosti zenic" 
ali - »pupilometrom«. Preveri se, ali so zenice v okviru veliko® 
med 3.0 in 6.5 milimetra. 

b. »Rombergov« test 
Gre za preverjanje »notranje ure« preiskovanca. Slednji m°r 

nagniti glavo nazaj, zapreti oči ter po občutku šteti do 30 s®c' 
Sprejemljiva so odstopanja +, - 5 sekund. 

c. Test ravnotežja 
Preiskovanec mora stati na eni nogi. Pogled mora biti usmerjan 
noge, pri tem pa mora šteti, tisoč in ena, tisoč in dva ..... f0"* 
časa, dokler ga policist ne prekine.Test se opravi z obema noga"1 

v trajanju 30 sekund. 

d. Hoja po črti , 
Preiskovanec mora hoditi po zarisani ali namišljeni črti, postavlja)0® 
stopalo pred stopalo. Narediti mora devet korakov v eno srn® j 
nato se obrniti in postopek ponoviti. Ob tem mora glasno f® 
korake. Vsako napako se zabeleži. 
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e- Dotil 
Preiski 

i nosu 

Policist Vanec 9lavo rahlo nagne nazaj in zapre oči. Na ukaz 
konice 3 Se s ^aza|cem roke, ki jo določi policist, poskuša dotakniti 2 dain SV°'e9a nosu- Zatem policist zahteva, da se nosu dotakne 
dBen,°loko' PriPoroča se mešano zaporedje leva, desna, leva, a' desna, leva... 
Vse 
PostoDk°tOV''V8 po''c'st zabeleži v poseben obrazec. Če v 
zoper 

u P°''c'st ugotovi sum, da je voznik pod vplivom mamil, 
odvza n'8^a odred' str°kovni pregled, na katerem se vozniku 
Pozitiv 6ta kr' 'n urin za analiz0- z9°'i na podlagi tovrstnega 
Postopek^3 rezulta,a 'e m°žno zoper voznika uvesti sodni 

Nemčija 

večino so na P°d|agi lastnih spoznanj v prakso prenesli iz am ®'ementov predhodnega policijskega postopka, ki izhaja 
da om 3 sis,8ma- Postopek se od ostalih razlikuje le v tem, 
Posam°^a policis,u izbiro posameznega testa, tako da zni koraki ne potekajo v določenem zaporedju. 
Post 
Postopkih)6 S'edeč (Posamezni postopki so opisani v predhodnih 

' s?rie va'ikos,i zenic s pupilometrom in reakcija zenice na 
b| »HUDO, 

Pregled vertikalnega in horizontalnega nistagmusa, 
S ?p69led konvergence, 

Hombergov" test, 
\\ .°'? P° firti z obratom, 
g) ® |a na eni nogi, 
h) rt°'ikanie nosa s prstom roke (izmenično), 
i) anie prsta s prstom (v višini obraza), 

Pc|ja - hitri test na droge (odvzem urina na kraju). 

Postoni^kU u90,0vi,vah policist vodi zapisnik. Kot dokaz v 
•oksikoi «i! pravosodnih organov tudi tu velja le rezultat 
v st,„i analize odvzetih vzorcev krvi in urina, ki se izvede 

tokovnem pregledu. 

^VEDSKA 
švQHelx 
Potreb 3 P°'iCi'a 'e izvimi ameriški program DRE prilagodila svojim 
Upošt 

am in razmeram. Pri prilagajanju programa so morali 
obliki deistvo, da njihova zakonodaja postopka DRE v izvirni 
izvedb"9. dopu®ža' sa' spada v okvir telesnega pregleda, za 
dejani ° • 3 pa 'e P°,r0ben sum, da je bilo storjeno kaznivo 
da so ?.2iroma Prekršek. Zato so zakonodajo spremenili tako, 
tontror C'Ste pooblas,ili' da lflhko izvedejo pregled oči pri sami 
ugotovi udele^enca v cestnem prometu. V primeru pozitivnih 
(vojni 9V in suma>da je v teku kaznivo dejanje oziroma prekršek 
telesne P°d vplivom mamila), je policistom dana možnost 
Pregled^ pre9leda' v okviru katerega nato izvedejo strokovni 

švericu 
za (j0|0ipredpisi 0 vozniškem dovoljenju so v Zakonu o kaznih 
mamil 8ne prome'ne prekrške opredeljevali vožnjo pod vplivom 
način-' ^"^^ivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi na sledeč 

vsebu k*V°Z.'.motorno vozilo ali tramvaj potem, koje zaužil alkohol 
ali po ® Pijače v tolikšni količini, da koncentracija alkohola med 
miligra n'' dose9a najmanj 0,2 promile v njegovi krvi ali 0,10 
pijano f13 na li,er v nj09°vem izdihanem zraku, se obsodi za 

s za volanom na kazen ali na zapor največ šest mesecev. 

Za pijanost za volanom po prvem odstavku se obsodi tudi tisti, ki 
vozi motorno vozilo ali tramvaj in je takrat tako pod vplivom 
alkoholnih pijač, da je možno sklepati, da ne more vozila voziti na 
zanesljiv način. Enako velja tudi, če je voznik enako pod vplivom 
nekega drugega sredstva. 

Prvi odstavek ne velja za voznike motornih vozil, katere voznik 
upravlja ob hoji. 

Prvi in drugi odstavek ne veljata, če je vožnja kot del v znanstveni 
ali temu primerljivi raziskavi, za katero je dala dovoljenje vlada ali 
pa tista oblast, ki jo določi vlada.« 

Zaradi ugotovitev, da takšna pravna formulacija ne zadošča 
policijskim potrebam, so predlagali spremembo in dopolnitev 
zakona. V predlogu za spremembo Zakona o kazni za določene 
prometne prekrške so predlagali takšno spremembo besedila: 

»Tisti, ki vozi motorno vozilo ali tramvaj potem, koje zaužil pijače, 
vsebujoče alkohol, v tako veliki količini, da koncentracija alkohola 
med ali po vožnji doseže najmanj 0,2 promila ali 0,10 miligrama v 
litru izdihanega zraka, se obsodi zaradi pijanosti za volanom na 
denarno kazen ali pa zapor najmanj šest mesecev. 

Za pijanost za volanom po prvem odstavku se obsodi tudi tisti, ki 
vozi motorno vozilo ali tramvaj potem, ko je vzel narkotična 
sredstva (mamila), ki so navedena v 8. členu Zakona o kazni 
zaradi mamil, v tako veliki količini, da je med vožnjo ali po vožnji 
še neko narkotično sredstvo v krvi. To pa ne velja, če so bila 
mamila zaužita v skladu z navodilom zdravnika ali pa drugega 
pooblaščenega izdajatelja na recepte. 

Glede pijanosti za volanom po prvem odstavku se obsodi tudi 
tisti, ki vozi motorno vozilo ali tramvaj in je tako pod vplivom 
alkoholnih pijač, da je možno oceniti, da vozila ne more voziti na 
zanesljiv način. Isto velja, če je voznik enako pod vplivom nekega 
drugega sredstva. 

Prvi in drugi odstavek pa ne veljata za voznika motornega vozila, 
ki ga voznik upravlja ob hoji. 

Prvi, drugi in tretji odstavek ne veljajo, če je vožnja vozila vključena 
kot del v znanstveni ali s tem primerljivi preiskavi, za katero izda 
dovoljenje vlada ali pa oblast, ki jo določi vlada. 

Če je prekršek, ki se navaja v prvem, drugem in tretjem odstavku 
4. člena, možno oceniti za grobega, bo voznik obsojen zaradi 
grobe pijanosti za volanom na zapor največ dve leti..« 

Navedena sprememba in dopolnitev zakona je bila sprejeta in je 
v veljavi od dne 1/7-1999. 

Postopek švedskega policista se deli na dva dela, in sicer: 

V prvem delu ugotavlja, ali obstajajo razlogi za sum, da je 
udeleženec v cestnem prometu pod vplivom droge in se opravi 
na kraju ustavitve. 

Faze si sledijo v navedenem zaporedju: 

1. Ocena velikosti očesnih zenic 
Policist pri oceni uporabi pupilometer. 

2. Pregled oči: 
Opravi se z uporabo peresa ali svinčnika. Policist ga približno 30 
cm pred obrazom preiskovanca premika v vertikalni in horizotalni 
smeri ter približuje konici preiskovančevega nosa. S tem preveri 
horizontalni in vertikalni drget (nistagmus) oči in usmerjenost oči 
k izbranim točkam. 

2- marec ?004 
39 poročevalec, št. 21 



3. Preizkus reakcije očesnih zenic na svetlobo: 
Očesne zenice preiskovanca, ki je pod vplivom droge, ne reagirajo 
normalno na nenadno svetlobo. Očesne zenice osebe, ki je pod 
vplivom droge, se krčijo pri nenadni svetlobi počasneje ali pa 
sploh ne. 

Za vse postopke je značilno, da jih razlagajo kot manjši poseg v 
človekove pravice. Jakost posega enačijo z uporabo alkotesta. 
Pri tem navajajo, da ima takšen pregled tudi velik preventivni 
učinek na udeležence v cestnem prometu, saj povečuje možnost, 
da bodo tisti, ki vozijo pod vplivom droge, hitreje odkriti. 

Drugi del postopka se nanaša na udeležence v cestnem prometu, 
ki so osumljeni, da vozijo pod vplivom droge. Postopek sledi v 
spodaj navedenem zaporedju, navadno v času čakanja na 
odvzem krvi in urina za analizo: 

1. Sekundarna kontrola oči v temnem prostoru: 
Postopek je enak predhodnemu. Razlika je le ta, da se opravi v 
kontroliranih razmerah in zaprtem prostoru - temni sobi. 

2. Dotikanje konice nosu s sredincem na roki: 
Preiskovanec mora vstati, zapreti oči in se nato s sredincem na 
roki dotakniti nosu, kot mu naroči preiskovalec. Oseba, ki je pod 
vplivom droge, večkrat zgreši nos oziroma ne uporabi pravega 
prsta. 

3. Preizkus časovne orientiranosti: 
Preiskovanec mora vstati, zapreti oči in nagniti glavo malce nazaj, 
ob tem mora oceniti in povedati, kdaj je preteklo 30 sekund od 
začetka preizkusa. Oseba, ki je pod vplivom opiatov, navadno 
pretečen čas preceni, medtem ko oseba, ki je pod vplivom 
stimulansov, pretečen čas podceni. 

4. Preizkus ravnotežja z obrati: ' 
Preizkus se opravi tako, da preiskovanec hodi po ravni črti, tako 
da polaga Stopalo pred stopalo, se po določenem številu korakov 
obrne in nato vrne po isti črti nazaj. Osebe pod vplivom droge 
imajo pri tem preizkusu velike težave z ravnotežjem. 

5. Preizkus ravnotežja z stanjem na eni nogi: 
Preiskovanec stoji na eni nogi, drugo pa dvigne in jo zadrži približno 
10 cm nad tlemi. Pojavijo se problemi z lovljenjem ravnotežja. 

6. Kontrola srčnega utripa: 
Visok srčni utrip lahko kaže na to, da je preiskovanec pod vplivom 
stimulansov, medtem ko nizek kaže na zaužite opiate. 

7. Kontrola krvnega pritiska: 
Kontrolo opravi policist s pomočjo sfigmomanometra in stetoskopa 
ali z digitalnim sfigmomanometrom, ki pokaže oba krvna pritiska. 
Visok krvni pritisk lahko kaže na to, da je preiskovanec pod 
vplivom stimulansov, medtem ko nizek kaže na zaužite opiate. 

8. Kontrola temperature: 
Opravi se s termometrom. Povečana telesna temperatura je 
indikator uporabe droge. 

9. Pregled ustne votline: 
Pri pregledu ustne votline preiskovalec išče sledi oziroma ostanke 
droge, razjede, ipd. 

10. Pregled nosu in nosnic: 
Pregled se opravi s pomočjo manjše ročne baterijske svetilke- 
Preiskovalec išče sledi oziroma ostanke droge, razjede sluznici 
zarastline ipd. 

11. Pregled telesa: 
Preiskovalec pregleda telo zaradi sledov uporabe mamil, vbodni 
mest ipd. Pri pregledu uporablja povečevalno steklo. Postopek!0 

po približno 30 minutah končan. Odvzeti vzorci krvi in urina s0 

pošljejo v pooblaščen laboratorij v toksikološko analizo. 

Policist napiše poročilo in v njem poda svoje mnenje o vplivl) 

mamila na trenutno sposobnost udeleženca v cestnem prometu- 
Celoten postopek je lahko posnet na video trak in kot ta 
posredovan sodišču kot dokaz. 

Odklonitev pregleda oči (prvi del postopka na kraju kontrol0) 
zadošča za odreditev odvzema krvi in urina za analizo, saj je 5 

tem podan sum, da je oseba pod vplivom droge. 

Teoretični del programa usposabljanja traja dva dni. Po končane"1 

usposabljanju policist dobi potrdilo o usposobljenosti z veljavnostjo 
treh let. Po preteku veljavnosti ga obnovi z udeležbo na dodatne"1 

izpopolnjevanju. 

Že na prvi pogled je opazna razlika med predstavljenimi postopa 
Programska zasnova usposabljanja je v tujini zastavljena približn? 
enako, saj švedski program izvira iz prenesenega modela DRE' 
medtem ko pri nas programa, ki bi ustrezno usposabljal policist 
za odkrivanje udeležencev v cestnem prometu, ki so pod vpliv0"1 

droge, mamil, psihotropnih snovi ali psihoaktivnih zdravil, nimamo- 
Trenuten program, ki se izvaja, mlade policiste (začetnike) na 

splošen in osnoven način usposablja za prepoznavo udeležence^ 
ki so v cestnem prometu pod vplivom alkohola in pod vplivorn 

droge, mamil, psihotropnih snovi ali psihoaktivnih zdravil. Ta Pr0' 
gram ni dovolj obširen in natančen, vendar predstavlja izhodišč0 

za nadaljnje usposabljanje. Vse ostalo policijsko »usposabljanje" 
na tem področju v Republiki Sloveniji temelji na lastnem pridobivanj 
izkušenj (z leti), samoizobraževanju (za katerega pa večin® 
policistov navadno ne čuti potrebe), prenosu nekateri11 

preizkušenih načinov in postopkov s strani starejših poiicist°v 

(mentorstvo), itd.. Program usposabljanja v tujini je prilagoj0n 

zakonodaji države in izpeljanki postopka (podoben program i1118 

več evropskih držav). 

Opazna razlika med postopkoma ameriških in švedskih policistov 
je predvsem v usmerjenosti postopka. Ameriški policist v 
postopku namenja pozornost tudi psihološkemu delu (razgovor)' 
medtem ko je švedski postopek napeljan bolj k odkrivanju |n 

dokumentiranju fizičnih znakov na osebi. Obema postopkoma j0 

skupno to, da sta predvsem preliminarna postopka policista Pre 

odreditvijo strokovnega pregleda oziroma pred odvzemom kn" 
in urina za analizo. Z obema postopkoma se želi zagotoviti čifj1 

boljše dokazovanje sodišču uporabo nedovoljene droge, mam«' 
psihoaktivnih zdravil, ipd., v cestnem prometu. 

V Republiki Sloveniji standardiziranega metodološko 
preizkušenega postopka še nimamo, vendar ga bomo v skladu z 
novimi določbami tega zakona podrobneje predpisali s 

podzakonskim aktom, ki ga bo izdal minister, pristojen za notranj0 

zadeve. 
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Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

8|stem r°^U upravnih zadev prometa bo treba vzpostaviti delujoč 
sredst * .ustr0zno racionalno razporeditvijo kadrov, delovnih 
sPreier' !ehnolo9iio dela. Na podlagi zakona bo potrebno (v* 1 ve^ Podzakonskih aktov, izpeljati več projektov 
Ustr 

avitev enotnih računalniških baz in povezav) in zagotoviti 
en nadzor nad delovanjem sistema. 

Predi/V)^' vo*n'e s spremljevalcem v poglavju »Vozniki« se 
Mižali 6Va'-da Se t)odo za kandidata za voznika motornih vozil 
zaradi Str°®l<' usP°sabljanja v avtošoli ter sorazmerno povečali 
na nrSH|POrabe las,ne9a vozila. Ocenjujemo, da bodo kandidati 
v°žnii k ^an na^in Pridobili več izkušenj in navad v praktični 
bo ka n3r PriP°m°9l0 k večji varnosti v cestnem prometu, ko 
stroški* iiT"' °Pravil vozniški izpit. Posledično se bodo zmanjšali 
bodo J'^ Lrtrpi država na račun prometnih nesreč. Povečali so 
Pro s ro^i za voznike začetnike, saj bo uvedba dodatnega 
strošk USP°Sa'3''an'a P° °Pravljenem izpitu prinesla dodatne 
izpitu q k° moral plačati voznik začetnik po opravljenem 
kandid podzakonskimi predpisi se bo program usposabljanja 
začetni 2a.voznike motornih vozil ter program za voznika 
Ur 

1 a urediJ tako, da bodo ti stroški zaradi manjšega števila 
vsoto 'z Prak,'^ne vožnje povečani le za minimalno 

vo^N° krajevnih pristojnosti ter vezavo registrskih tablic na 
se bori0r drU^'^ Poenostavitvah postopkov pri registraciji vozila 
Posto i? 23 uP°ra'3n'ke 'eh storitev bistveno zmanjšali stroški 
mestu ?V' S3- Se bocl0 lahko vse s,ori,ve opravljale na enem 
srort„.' državo s tem ne predvidevamo zmanjšanja priliva sredstev v državni proračun. 

Promet '"špekciiske9a nadzora nad postopki upravnih zadev 
t6rr) , a ° zagotovila učinkovitejše izvajanje določb zakona. S 
Poennt ° merila in kriteriji za izvajanje posameznih postopkov eni na celotnem teritoriju Republike Slovenije. 

"• bESEDILO členov 

I. UVODNE DOLOČBE 

Vsebina zakona 
1. člen 

S to 
Promefak0n0m Se ure'a'° Pravi|a in pogoji za udeležbo v cestnem 
đ'Uaih U ^9Stn' Prorr|et je po tem zakonu promet vozil, pešcev in 
nekat ud9'ežencev cestnega prometa na javnih cestah in egoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet. 

Načela cestnega prometa 
2. člen 

Udele"de'eŽenec oziroma udeleženka (v nadaljnjem besedilu: 
Prome^H00' ces,nega prometa mora ravnati tako, da poteka nemoteno, umirjeno in varno. 

udele"de'0*enec ces,ne9a prometa sme pričakovati, da bodo vsi 
in p enci cestnega prometa in tisti, ki so dolžni skrbeti za ceste 
varnosTe,no ur0ditev na cestah, ravnali v skladu s predpisi o 

' cestnega prometa in predpisi o javnih cestah. 

(3) Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, 
slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za 
samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci 
dolžni nanje posebno paziti in jim, če zakon tako določa, tudi 
pomagati. 

Udeležba telesno ali duševno prizadetih oseb v 
cestnem prometu 

3. člen 

Telesno ali duševno prizadete osebe, katerih prizadetost pomeni 
v cestnem prometu povečano nevarnost zanje ali za druge, se 
smejo vključiti v promet, ko same, ali tisti, ki so zanje odgovorni, 
storijo vse, da ne ogrožajo sebe ali drugih udeležencev v cestnem 
prometu. V tem smislu morajo imeti spremljevalca oziroma 
spremljevalko (v nadaljnjem besedilu: spremljevalca), uporabljati 
prirejeno vozilo ali potrebne pripomočke. Slepi pešci, ki so 
samostojno udeleženi v cestnem prometu, morajo uporabljati belo 
palico. 

Obveznosti delodajalcev 
4. člen 

(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma 
samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: sa- 
mostojni podjetniki posamezniki), fizične osebe, ki opravljajo obrtno 
ali podobno dejavnost, ter organi in organizacije morajo zagotovi- 
ti, da vozniki oziroma voznice (v nadaljnjem besedilu: vozniki) 
vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz potnikov ali blaga oziroma 
prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, izpolnjujejo vse predpisane 
pogoje. 

(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
100.000 tolarjev. 

Vzdrževanje in popravljanje vozil 
5. člen 

(1) Pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki posamezni- 
ki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo vozila, se 
ukvarjajo s prometom vozil, naprav, nadomestnih delov in opre- 
me ali posameznih sklopov za vozilo, morajo zagotavljati potreb- 
no strokovnost in kakovost dela in upoštevati vse predpise, ki 
zagotavljajo varnost vozil v cestnem prometu. 

(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
100.000 tolarjev. 

6. člen 

(1) Kdor proda rezervne dele oziroma naprave za vozilo ali 
sprejme poškodovano vozilo v popravilo ali opravi prevoz oziroma 
vleko poškodovanega vozila, pa ve, da obstaja možnost, da je 
bilo vozilo, za katerega se kupuje rezervne dele oziroma naprave 
ali je dano v popravilo ali je odvlečeno oziroma odpeljano, 
udeleženo v prometni nesreč!, v kateri je bil kdo poškodovan ali je 
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umrl, povzročitelj oziroma povzročiteljica (v nadaljnjem besedilu: 
povzročitelj) nesreče pa je s kraja odpeljal, ne da bi pomagal 
poškodovanim oziroma dal svoje osebne podatke, ker je bilo to 
objavljeno v sredstvih javnega obveščanja, ali je bil o tem obveščen 
kako drugače, mora to sporočiti najbližji policijski postaji ali policistu 
oziroma policistki (v nadaljnjem besedilu: policistu). 

(2) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
200.000 tolarjev. 

Vzdrževanje cest 
7. člen 

(1) Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti 
zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to določeno s 
predpisi o javnih cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. 

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata biti po- 
stavljeni in označeni tako, da sta dobro vidni. Biti morata redno 
vzdrževani in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi 
nemudoma zamenjani, nadomeščeni ali ponovno označeni. 

(3) Prehodi za pešce oziroma peške (v nadaljnjem besedilu: 
pešce) na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni in, razen 
na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi znaki. Na pre- 
hodih za pešce na cestah z dvema ali več prometnimi pasovi za 
vožnjo v eno smer mora biti promet urejen s semaforji. 

(4) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Označitev oseb pri delu in pri izvajanju izrednega 
prevoza na cesti 

8. člen 

(1) Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga dela na 
cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet vozil, in osebe, ki pri 
izrednih prevozih opravljajo naloge na cesti zunaj vozila, morajo 
nositi oblačila živo oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi 
bele barve, ki so dobro vidna tudi z večje razdalje. 

(2) Določb^ prejšnjega odstavka se ne uporablja na cestah z 
dvema fizično ločenima smernima voziščema, če se dela izvajajo 
na smernem vozišču, ki je popolnoma zaprto za promet vozil. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

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

Promet na nekategoriziranih cestah 
9. člen 

(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, mora biti promet urejen v skladu s predpisi o javnih ce- 
stah in predpisi o varnosti cestnega prometa. 

(2) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, 
mora biti vzdrževana v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje 
javnih cest. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporab" 
ljata za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik oziroma lastnica (v 

nadaljnjem besedilu: lastnik) uporablja izključno za lastne potre" 
be. Dovoz na tako cesto mora biti ostalim udeležencem v cest- 
nem prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacij"' 
lahko pa je tudi preprečen z zapornico. 

(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja pN* 
za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano) 
cesto. Z izjemo ceste iz prejšnjega odstavka, dovozne poti d° 
objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišč8' 
mora biti priključek nekategorizirane ceste na javno cesto ozna- 
čen s predpisano prometno signalizacijo. 

(5) Policist ali pooblaščena uradna oseba organa, pristojnega za 
nadzor nad občinskimi cestami, sme iz prometnovarnostnin 
razlogov odrediti, da se prepove cestni promet na nekategorizi' 
rani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena. Prepoved cestnega prometa mora označiti njen uprav" 
Ijavec in traja do odprave razlogov za prepoved. 

(6) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba,1(1 

ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanl 
100.000 tolarjev. 

Pooblastilo 
10. člen 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja predpise in ukrepe 
v okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje čim večje 
varnosti cestnega prometa v skladu s pristojnostmi, določenimi z 
mednarodnimi pogodbami, zakoni in na njihovi podlagi izdanim' 
podzakonskimi predpisi, ter posreduje mednarodnim organom ip 

organizacijam podatke, razen osebnih podatkov, in poročila s 
svojega delovnega področja. 

Policijska pooblastila 
11. člen 

(1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti neposredno 
nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in nekategorizirani 
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzirajo stanje 
in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in 

druge udeležence v cestnem prometu, ter izvajajo pooblastila v 
skladu z mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom in drugih' 
predpisi, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa. 

(2) Policisti nadzorujejo tudi športne in druge prireditve ter javne 
shode, če ti potekajo na cestah ali ob njih, če vplivajo na cestni 
promet. 

Pooblastila drugih organov 
12. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki urejajo 
vzdrževanje in varstvo cest, opravljajo tudi organi, pristojni za 
inšpekcijski nadzor cest. Nadzor nad izvajanjem določb tega 
zakona, ki se nanašajo na delo subjektov, ki opravljajo javni prevoz 
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K°lali,blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, 
prevo se nanašai° na vozila in voznike, ki opravljajo take 
Prevo 6' °prav''a'°tudi organi, pristojni za inšpekcijsko nadzorstvo 
doi«, °V v ces,n6Ti prometu in za delo, vsak v okviru svojega ae|°vnega področja. 

(2) | 
pred ■ Pe^ci'ski nacizor nad izvajanjem določb tega zakona in 
zdrav t°V .izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo področje 
mot s.^enih Pregledov kandidatov za voznike in voznikov 1,1 vozil, opravlja zdravstvena inšpekcija. 

13. člen 

sodelu' uskla'enega izvajanja nadzora cestnega prometa 
ssboi •'e'° °r®an' 'n službe iz 11. in 12. člena tega zakona med ln s Pristojnimi tujimi organi in službami. 

Pooblastila občinskega redarstva 
14. člen 

Q^aradi za9otavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa 
razer|S ' red?r'' 02iroma redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji), na državnih cestah zunaj naselja: 
. ureJajo promet vozil; 

izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami 
cestnem prometu; 

J^vajajo nadzor prometa v območju umirjenega prometa in 
. obm°čju za pešce; 

j^vajajo nadzor nad kolesarji oziroma kolesarke (v nadaljnjem 
. esedilu: kolesarji) in pešci v cestnem prometu; 

SJOtavljajo kršitve določb tega zakona, ki se nanašajo na 
. ^afstvo cest in okolja; 

opravljajo meritve hitrosti v naselju s fiksno postavljenimi 
l grajenimi) merilniki hitrosti in v zvezi s tem ugotavljajo kršitve 
0 očb tega zakona, ki se nanašajo na hitrost vožnje. 

prj 
0p0°prav'ianju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in 
s tem"1 ter izvaiai° pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni nanje 
pisi m dmgimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi pred- 

(2) p j. j 
PreiS opravljanju nalog iz druge, tretje, četrte in pete alinee 
mot0r'

e9a odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika 
druq rne9a vozila vozniško dovoljenje in prometno potrdilo, od 
njgg 9a ude|eženca cestnega prometa pa listino, s katero ugotovi 
red

y
ari

V0 'stovetnost. Udeleženec cestnega prometa mora izročiti ■lu zahtevano listino na vpogled. 

(3) Pri 
2r)a, ureJanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati 
p0(j 

8' k' jjh dajejo policisti v skladu s tem zakonom in 
nskim aktom, izdanim na njegovi podlagi. 

prQd?bžinski redarji se morajo strokovno usposobiti po 
naziv'Sanern pr°gramu in opraviti preizkus znanja za pridobitev 
izpoDoi redar. Vsaka tri leta se morajo strokovno 
m0rf| 

ni0va,i po predpisanem programu. Občinski redarji se 
Sredst° Us.P.?s°blti tudi za ravnanje z napravami in tehničnimi 
strok V1, ^ uporabljajo pri svojem delu. Redarji, ki ne opravijo 

°vnega izpopolnjevanja ne smejo opravljati nalog redarstva. 

sploš0bčlnski redar)i morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo 
vk_L n,e ali strokovne smeri, vodja redarstva pa najmanj 
Vls°koŠolsko izobrazbo. 

Pristn'n'S,er oz'roma rninistrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
'zpol,9n Za loka|no samoupravo, predpiše pogoje, ki jih morajo 
oPravJ'0Va,i ob^inski redarji, program usposabljanja in način Janja preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski redar, 

program in način strokovnega izpopolnjevanja ter način vodenja 
evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov, 
in izdanih potrdil o usposobljenosti, enotno uniformo, označbe in 
opremo občinskih redarjev, in imenuje komisijo za opravljanje 
preizkusov znanja. 

(7) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in priimek, 
EMŠO, naslov stalnega prebivališča in datum opravljanja 
preizkusa. 

(8) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek udeleženec 
cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom ali z 
znakom iz tretjega odstavka tega člena. 

Pristojnosti lokalnih skupnosti 
15. člen 

(1) Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so odgovor- 
ne občine. 

(2) Občine določijo: 
prometno ureditev na občinskih cestah; 
način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju 
prometa; 
pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno 
parkiranih v smislu prvega odstavka 242. člena tega zakona; 
pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno 
prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v 
naselju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo. 

(3) Prometna ureditev iz prve alinee prejšnjega odstavka mora 
biti označena s predpisano prometno signalizacijo. 

(4) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo ali ogrožajo udeležence 
cestnega prometa v smislu prvega odstavka 242. člena tega 
zakona, ni dovoljeno prikleniti z napravo iz četrte alinee drugega 
odstavka tega člena, ampak jih je treba odstraniti. 

(5) Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo 
nepravilno parkiranega vozila iz tretje alinee drugega odstavka 
tega člena in za priklenitev nepravilno parkiranega vozila iz četrte 
alinee istega odstavka. 

(6) Občina odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene 
ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev 
nove signalizacije na občinskih cestah. 

(7) Zaradi izboljšanja varnosti cestnega prometa lahko občina 
predlaga upravljavcu državne ceste v naselju prometno ureditev 
na tej cesti. Predlog občine mora biti obrazložen, upravljavec 
ceste pa mora občino obvestiti o sprejetju predloga ali njegovi 
zavrnitvi, z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev. 

16. člen 

(1) Občina lahko na občinskih cestah: 
predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba upoštevati 
pri izvajanju del na cestah; 
uredi način gonjenja in vodenja živine; 

- odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce; 
odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, 
pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih 
zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer 
se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem števi- 
lu; 
odredi pogoje in načine odvoza bivalnih priklopnikov in za- 
puščenih vozil; 
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- omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega 
vozila v času prometnih konic. 

(2) Kadar na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet 
vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, naravne ali druge 
nesreče ali drugih podobnih okoliščin, varnosti cestnega prometa 
pa ni mogoče zagotoviti na drug način, lahko pristojni občinski 
organ začasno prepove promet vseh ali posameznih vrst vozil ali 
skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno 
opremljena. O prepovedi prometa mora nemudoma na pnmeren 
način obvestiti javnost, pristojno policijsko postajo in regijski center 
za obveščanje, del ceste, na katerem velja prepoved, pa označiti 
s predpisano prometno signalizacijo. 

Nacionalni program in agencija za varnost cestnega 
prometa 
17. člen 

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

(2) Za izvajanje Nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa, preventive, vzgoje in izobraževanja, analitsko- 
raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, 
Republika Slovenija ustanovi Javno agencijo za varnost cestnega 
prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija). V imenu Republike 
Slovenije izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti Vlada 
Republike Slovenije. 

(3) Javna agencija se ustanovi v skladu z Zakonom o javnih 
agencijah. 

(4) Javna agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta zakon in Zakon 
o javnih agencijah. 

Naloge javne agencije 
18. člen 

(1) Javna agencija opravlja razvojne, svetovalne in strokovne 
naloge na področju preventivne in vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, analitsko-raziskovalne dejavnosti in ostale naloge, 
povezane z varnostjo v cestnem prometu, skrbi za koordinacijo 
izvajanja Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter 
opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom. 

(2) Naloge agencije so: 
skrbi za koordinacijo izvajanja programov za varnost cestnega 
prometa, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih 
skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov; 
ocenjuje stanje varnosti cestnega prometa in sodeluje pri 
oblikovanju politike na področju varnosti cestnega prometa; 
sodeluje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, 
gospodarskimi organizacijami in združenji, državnimi organi 
ter s posameznimi znanstvenimi delavci oziroma delavke (v 
nadaljnjem besedilu: delavci) in strokovnjaki oziroma 
strokovnjakinje (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki), ki 
delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega 
prometa; 
sodeluje z društvi in združenji, ki delujejo na področjih, 

pomembnih za varnost cestnega prometa (Zveza združenj 
šoferjev in avtomehanikov, Avto moto zveza Slovenije, ipd.); 

- razvija in pospešuje prometno vzgojo in dodatno 
izobraževanje udeležencev v cestnem prometu; 
razvija posamezne programe s področja varnosti v cestnem 

prometu in skrbi za njihovo uresničevanje; 
- izvaja program usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja 

predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodje 

avtošole in posebni program rednega obnavljanja ij1 

dopolnjevanja znanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisal 
- za voznike začetnike zagotavlja izvajanje vadbe varne vožnje 

ter skupinske delavnice o varnost cestnega prometa m 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa; 

- zagotavlja usposabljanje in izpopolnjevanje za varno vožnjo, 
ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, 0 

psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem promet11 

in nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mami'- 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi; 

- ureja izdajanje dovoljenj, določa pogoje in postopek za 
pridobitev in podaljšanje dovoljenj, organizira in vodi strokovni 
nadzor nad izvajanjem oziroma izpolnjevanjem pogojev v 

dovoljenjih ali drugih dokumentih, ki jih je izdala agencija, rešuj® 
pritožbe ter vodi uradno evidenco o izdanih dovoljenjih; 
izdaja in razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva, 
skrbi za promocijo programov in akcij za varnost cestnega 
prometa; 
organizira in opravlja analitsko in raziskovalno delo, spodbuja 
raziskovalno delo in izdaja strokovna mnenja in ekspertize s 
področja varnosti cestnega prometa; 
organizira in razvija mednarodno sodelovanje na področjih 
varnosti v cestnem prometu; 
organizira razprave, strokovna posvetovanja, predavanja, 
delavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti 
cestnega prometa; 
obvešča javnost o uspešnosti posameznih področij dela javna 
agencije; 

- pomaga pri delu svetov za preventivo in vzgojo v cestne"1 

prometu na regionalni in lokalni ravni; 
opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom. 

Organi javne agencije 
19. člen 

(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije in direktorica 
oziroma direktor. 

(2) Svet javne agencije ima od 11 do 15 članov, od katerih ima 

ustanovitelj najmanj polovico članov. Ustanovitelj imenuje člane 
sveta, ki predstavljajo uporabnike, strokovno javnost in civilno 
družbo, na podlagi razpisa. 

Financiranje javne agencije 
20. člen 

(1) Javna agencija se financira iz državnega proračuna in drugih 
prihodkov. 

(2) Drugi prihodki so: 
plačila blaga in storitev, ki jih opravlja agencija; 
koncesnina; 

- donacije in sponzorska sredstva; 
- druga sredstva. 

Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
lokalnih skupnostih 

21. člen 

(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v 
cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete z0 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

(2) Svet za preventivo in vzgojo iz prejšnjega odstavka je organ 
lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne 
skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preven- 
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Svet? ^9°ie v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti. 
nadal ° skupnosti določi število članov oziroma članic (v 
udel -n'em '3esecli'u: članov) sveta in jih na podlagi predlogov szenih organizacij imenuje za mandatno dobo štirih let. 

PromV6t '0l<a'ne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem 
ravni oceniuie stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 
vam prec"a9a svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za 
koo HSt cestne9a Prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, 
cest m'ra 'zva'anie nalog na podlagi programov za varnost 
p e9a Prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje 
ud e.,ne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje 
pro 

02encev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje 
Prev etnov290jnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
na|Q

ent'V0 in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne 
S|9® 2a svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet lokalne 

iavno a^' za.Preven,'vo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje z 

za ^h8t Za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ustanovi 
Dve ^ir®e lokalne skupnosti, mestne občine in občine. . 1 V0ć občin lahko ustanovijo skupni svet za preventivo in Vz9°lo v cestnem prometu. 

pro^r0dS,Va za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem Mu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih 
skupnosti ter iz drugih sredstev. 

Pomen izrazov 
22. člen 

Pome>Sanie2ni izrazi' uP°rablieni v ,em zakonu, imajo naslednji 
avtocesta je državna cesta, namenjena daljinskemu prometu 
[Motornih vozil, ki izpolnjuje predpisane pogoje za avtocesto 

2 n ,e 02načena s predpisanim prometnim znakom; Ces,a, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta, ki je 
namenjena prometu motornih vozil in je označena s 

g Podpisanim prometnim znakom; 
vozišče je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči in je 
namenjeno prometu vozil. Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
9a lahko uporabljajo tudi pešci in drugi udeleženci cestnega 

4 Prometa; 
smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je name- 
njen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva ali več 

5 Prometnih pasov in posebne pasove; 
Prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smerne- 
9a vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih 

g vozil v eni vrsti; 
Prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas, 
namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo 

^ Protočnost prometa; 
Pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna paso- va namenjena pospeševanju vozil pri vključevanju na javno 

8 ces,° oziroma zaviranju pri izključevanju z javne ceste; 
pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, namenjen 

9 J^sjavitvi in parkiranju vozil; 
oiesarski pas je vzdolžni del ceste, namenjen prometu ko- 
es in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z vzdolž- 

no n° na vozišču ali pločniku; 
' Pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je name- 

11 nj?n h°ii pešcev; 
■ odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča ločen z 

robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je namenjen 
12 

Ustavitvi vozil v sili; 
robna črta, je vzdolžna črta na cestišču, ki označuje rob 
vozišča; 

13. loč'lni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta fizično ločeni 
smerni vozišči; 

14. pločnik je del ceste, ki je ločen od vozišča in je namenjen in 
urejen za promet pešcev, lahko pa tudi za mešani promet 
pešcev in kolesarjev; 

15. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena jav- 
na pot, namenjena pešcem; 

16. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo ozna- 
čena javna cesta, namenjena kolesarjem; 

17. prehod za pešce je del vozišča, ki je namenjen prehajanju 
pešcev čez cesto in je označen s predpisano prometno sig- 
nalizacijo; 

18. otok za pešce je dvignjena ali od cestišča kako drugače 
ločena urejena površina na cestišču, namenjena postanku 
pešcev, ki prečkajo cesto ali vstopajo v vozilo javnega 
potniškega prometa ali izstopajo iz njega; 

19. križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali 
združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini. Za križišče šteje 
tudi priključek na javno cesto, razen priključka nekategorizirane 
ceste iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona, priključka 
dovozne poti do objekta ali zemljišča in priključka kolovozne 
poti brez zgrajenega in utrjenega vozišča. Cesta v tem smislu 
vključuje poleg vozišča tudi pločnik, kolesarsko stezo in druge 
dele cestišča. 

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

21. območje umirjenega prometa je cesta v naselju ali del nase- 
lja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot tako označeno 
s predpisano prometno signalizacijo. 

22. območje za pešce je cesta v naselju ali del naselja, ki je 
namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano 
prometno signalizacijo; 

23. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po ce- 
sti, razen posebnih prevoznih sredstev; 

24. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm; 
25. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša od 50 cm; 
26. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo 

lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim mo- 
torjem; 

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

28. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu tovora; 
29. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima 

poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev; 
• 30. zgibni avtobus je avtobus, sestavljen iz dveh ali več togih 

delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki omo- 
goča prehajanje oseb iz enega v drugi del; 

31. traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vozi, 
vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za nji- 
hov pogon ali za vleko priklopnega vozila; 

32. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stranskim 
priklopnikom ali brez njega, pri katerem delovna prostornina 
motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm oziroma 
pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/ 
h; 

33. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, 
katerega delovna prostornina motorja z notranjim 
izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni 
cesti je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h; 

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

35. lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično 
nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez 
baterij in z nazivno močjo motorja največ 4 kW, če gre za 

2- marec 2004 45 poročevalec, št. 21 



vozilo na električni pogon), pri katerem delovna prostornina 
motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma 
pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 
km/h; 

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

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

38. delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za 
opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali 
tovora in ki na ravni cesti ne more doseči večje hitrosti od 30 
km/h; 

39. delovno vozilo je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za 
opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali 
tovora in ki na ravni cesti lahko doseže hitrost, večjo od 30 
km/h; 

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

41. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo, in 
motorno vozilo, ki je konstruirano za vleko priklopnih vozil; 

42. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi 
oznakami Slovenske ali tuje vojske; 

43. tirno vozilo je vozilo, konstruirano in namenjeno za vožnjo po 
tirih; 

44. priklopno vozilo je vozilo, ki je konstruirano in namenjeno 
temu, da ga vleče drugo vozilo. Priklopno vozilo je lahko kon- 
struirano kot priklopnik z vrtljivim ojesom, priklopnik s centralno 
osjo ali polpriklopnik; 

45. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je kon- 
struirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno vozi- 
lo; 

46. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja dovolje- 
na masa ne presega 750 kg; 

47. bivalni priklopnik je priklopno vozilo s posebnim ohišjem in 
stalno opremo, ki omogoča, bivanje oseb; 

48. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo (kolo, skiro 
ipd.) s pomožnim motorjem, katerega delovna prostornina 
motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in kate- 
rega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na največ 
25 km/h; 

49. kolo je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kole- 
soma, ki ga poganja voznik z lastno močjo; 

50. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje kme- 
tijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali nosi 
traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropilnica itd.) 
in traktorski priklopnik, katerega največja dovoljena masa ne 
presega 5 ton, njegova hitrost pa je konstrukcijsko omejena 
na največ 30 km/h; 

51. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival; 
52. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj enega 

vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cest- 
nem prometu udeležena kot celota; 

53. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo eno za drugim po 
istem prometnem pasu na takšni medsebojni razdalji vozila, 
da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni 
odvisnosti; 

54. zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano 
na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano 
in nihče ne skrbi zanj; 

55. zadrževalni sistem sestavljata sedež, ustrezno pritrjen na 
konstrukcijo vozila, in varnostni pas, ki je najmanj v enem 
pritrdišču pritrjen na konstrukcijo sedeža; 

56. sedež je naprava, vgrajena ali pritrjena na konstrukcijo vozila- 
ki skupaj z opremo služi kot sedež za eno odraslo osebo in le 

lahko izveden kot posamezen sedež ali del sedežne klopi. Ki 
je namenjen sedenju ene odrasle osebe; 

57. tovorni prostor je prostor za prevoz tovora v ali na vozilu, k' 
je ločen od prostora za voznika in potnike; 

58. varnostne utripalke pomenijo hkratno delovanje vseh smerni11 

utripalk; 
59. največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec 

oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) 
vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila; 

60. masa vozila je masa praznega vozila, brez oseb in tovora, 
pripravljenega za vožnjo, z 90 % goriva in polnimi rezervoaO1 

tekočin razen odpadne vode, ter rezervnim kolesom 'n 
orodjem, pri avtobusih, tovornih, vlečnih in delovnih vozili'1 

tudi z voznikom (75 kg), pri avtobusih pa tudi z drugim članom 
posadke (75 kg), če je zanj predviden poseben sedež; 

61. nosilnost je razlika med največjo dovoljeno maso in maso 
vozila; 

62. skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil skupajz 

maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem; 
63. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na 

vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje. 
64. udeleženec cestnega prometa je oseba, ki je na kakršenkoH 

način udeležena v cestnem prometu; 
65. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo; 
66. voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila d° 

dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik 
motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega 
dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je b'|° 
pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je 
tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A 
ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil katerekoli nacionalne kategorije več kot dve leti; 

67. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki hodi P° 
cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se premika 
z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček poti- 
ska, in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, 
ki po tem zakonu ni vozilo; 

68. gonič, vodič oziroma vodička (v nadaljnjem besedilu; vodič) 
ali jahač oziroma jahalka (v nadaljnjem besedilu: jahač) J6 

oseba, ki na cesti goni, vodi ali jaha žival ali goni čredo; 
69. gospodarska vožnja je vožnja delovnega stroja ali prevoz 

tovora v kmetijski dejavnosti, ki se opravlja na kratkih razda- 
ljah glede na naravo in posebne potrebe kmetijske dejavno- 
sti. Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru turistične 
ponudbe s skupino vozil, ki jo sestavljajo vlečno vozilo in 
največ tri priklopna vozila za prevoz oseb (cestni turistični 
vlak); 

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

71. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje; 
72. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen 

ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se i0 

vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal sklad- 
no s prometnimi pravili; 

73. vožnja mimo je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega 
prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču; 

74. srečanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega pro- 
meta, ki prihaja z nasprotne smeri; 

75. prehitevanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega 
prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu a'' 
delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu. Hitrejša vož- 
nja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva 
prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje; 

76. prometni tok je več vozil (prometni tok vozil) ali pešcev 
(prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo v isto smer; 
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na razdalja je razdalja med skrajno točko na levi ali na 
esni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, udele- 

78 re?£a..v cestnem prometu ali ovire; 
' akcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko 

znik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko prične 
79 2a

Vlrati a'' kako drugače ustrezno ukrepa; 
orna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja 

80 ° P°P°lne ustavitve; 
• po "stavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna 

poti 
81 ■ ^nanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja zaradi 

kr^l clinla' dežja, sneženja ali drugih podobnih okoliščin 
hitrog °d 'D°1' ustav')ania Pri gibanju z največjo dovoljeno 

83 1® čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda; 
tak n° '30d vP''vom alkohola je udeleženec cestnega prometa rat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v 

34 Prometu nezanesljivo; 
■ zanesljivo je ravnanje udeleženca cestnega prometa, ka- 

drT Zj*ra^' neznanja, neizkušenosti, vpliva alkohola, mamil ali 9'h psihoaktivnih snovi ali zaradi drugega vzroka ne ob- 
duje svojega ravnanja ali vozila v cestnem prometu in 

P as zaradi tega do kršitev prometnih pravil, pomena pro- 
nih znakov ali znakov policista oziroma druge pooblaščene 

8s uradne osebe; 
P®ro^anie je ravnanje v nasprotju z določbo tega zakona, s 

erim udeleženec cestnega prometa povzroči nevarno si- 
acijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, 

□rt t6-n'' bodisi P° naključju ali zaradi ustreznega ukrepanja 
8g e|ežencev cestnega prometa; 

• Pfometna ureditev je način potekanja in vodenja prometa, ki 

d C0sto ali njen del oziroma za naselje aii njegov del °ci upravljavec ceste in ga označi s predpisano prometno 
_ '9nalizacijo. Prometna ureditev obsega: 

določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 
prometa; 
omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto 
prometa; 
omejitve hitrosti in določitev ter izvedba ukrepov za umir- 
janje prometa, 
ureditev mirujočega prometa; 
določitev območij umirjenega prometa, območij omejene 
hitrosti in območij za pešce; 
določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude- 
ležencem cestnega prometa; 

'^ke razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob 
eženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, 

92 aedenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica); 
govorna oseba je odgovorna oseba pravne osebe, 
govorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, 
govorna oseba državnega organa ali odgovorna oseba 

'°kalne skupnosti. 

enak^9' '2raz'0 ces,ah> delih a|i vrstah cest imajo v tem zakonu 
Dro,,„P?men' kot ga določata zakon o javnih cestah in zakon o h v cestnem prometu. 

II. PRAVILA CESTNEGA PROMETA 

23. člen 

nih ^de'G*enci cestnega prometa se morajo ravnati po promet- 
. Pravilih, razen: 
- , ,e drugače določeno s prometnim znakom; 
• če 9ače odredi Po'icist; v skladu s pooblastili drugače odredi občinski redar. 

(2) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati tako, da ne 
ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali jim 
ne povzročajo škode. 

(3) Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati in tudi ne 
imeti pri sebi ali v vozilu ali na njem naprav, s katerimi bi lahko 
otežili, motili ali preprečili delovanje merilnih ali drugih naprav ali 
tehničnih sredstev, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru 
cestnega prometa. 

(4) Naprav iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vgraditi oziroma 
namestiti v ali na vozilo. 

(5) Napravo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo udeleženec 
cestnega prometa uporablja ali jo ima pri sebi ali v vozilu ali na 
njem, policist zaseže. Če voznik ne odstrani naprave z vozila ali 
iz njega, se jo odstrani z neposredno fizično prisilitvijo na njegove 
stroške. 

(6) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z 
najmanj 200.000 tolarjev. Z najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 
za tak prekršek fizična oseba. 

Vožnja z vozilom po cesti 
24. člen 

(1) Voznik mora voziti po cesti ali delu ceste, ki je namenjen 
prometu tiste vrste vozil, ki ji pripada njegovo vozilo. 

(2) Voznik mora voziti po desnem smernem vozišču oziroma 
desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje. Na 
dvosmerni kolesarski stezi mora voziti po desni strani steze. 

(3) Na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov, morajo 
voziti vozniki po desni strani smernega vozišča na takšni 
oddaljenosti od njegovega roba, da poteka promet varno in 
neovirano. 

(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

25. člen 

(1) Na smernem vozišču z dvema ali več označenimi prometnimi 
pasovi mora voznik voziti po sredini prometnega pasu. 

(2) Na smernem vozišču iz prejšnjega odstavka mora voznik 
voziti po desnem prometnem pasu. Ce ima smerno vozišče tri 
prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih dveh prometnih 
pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju. 

(3) Na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno 
smer v naselju sme voziti voznik motornega vozila, katerega 
največja dovoljena masa ne presega 7.500 kg, ki lahko brez 
oviranja sledi prometnemu toku, tudi po prometnem pasu, ki ni ob 
desnem robu smernega vozišča. 
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(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet zgosti toliko, 
da vozila zasedajo vse prometne pasove na smernem vozišču in 
se premikajo s hitrostjo, ki jo pogojujejo pred njimi vozeča vozila, 
ni dovoljeno zapeljati z enega na drugi prometni pas, razen zaradi 
razvrščanja pred križiščem ali ustavitve vozila. 

(5) Če je na smernem vozišču iz prvega odstavka tega člena na 
enem od prometnih pasov onemogočen promet vozil zaradi ovire 
ali se pas konča, so vozniki, ki vozijo po sosednjem prometnem 
pasu dolžni omogočiti vključevanje na ta prometni pas tako, da 
vozijo s primerno hitrostjo in na takšni razdalji do vozila pred 
seboj, da se lahko izmenoma vključi v promet še po eno vozilo 
(sistem zadrge). 

(6) Na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za 
vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem vozišču, na- 
menjenem vožnji v nasprotni smeri. 

(7) Z globo 10.,000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, ali drugim ali petim odstavkom tega 
člena. 

(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

(9) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena. Vozniku 
motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke. 

Vključevanje v promet, sprememba smeri in premiki z 
vozilom 
26. člen 

(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako drugo 
spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v 
promet, se mora voznik prepričati, da to lahko stori brez nevar- 
nosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje in 
svoje namero pravočasno in nedvoumno nakazati s smerno 
utripalko. 

(2) Voznik vozila, ki nima smernih utripalk, nakaže namero iz 
prejšnjega odstavka z vodoravno odročeno roko. 

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

Vzvratna vožnja 
27. člen 

(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. Voznik vozi 
vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča glede na 
položaj vozila. Kadar vozi vzvratno, mora voznik ustaviti vozilo, 
ko mu pripelje nasproti po istem prometnem pasu drugo vozilo. 

(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu vklopljene varnostne 
utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem obračanju mora 
voznik vklopiti smerne utripalke. 

(3) Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s tako vož- 
njo l&hko ogrozil drugega udeleženca v cestnem prometu ali 
premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem delu ceste, 
na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev, na prehodu ceste 
čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na mostu, ob zmanj- 
šani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno 
cesto. 

(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije vozila vozniku 
omogočen pogled na dogajanje za (praznim ali natovorjenim) 

vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo imeti na zadnj| 
strani vozila poleg bele luči za vzvratno vožnjo vgrajeno tud1 

napravo za dajanje posebnega zvočnega znaka za vzvratno 
vožnjo, ki se vklopi z vklopom prestave za vzvratno vožnjo. 

(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za star#3 

vozila, ki nimajo priključka za vklop luči za vzvratno vožnjo- 
Napravo za dajanje posebnega zvočnega znaka za vzvratno 
vožnjo je dovoljeno vgraditi in uporabljati le na vozilih iz prejšnjeS3 

odstavka. 

(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, 
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali petim odstavkom tega f0' 
na. 

(7) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, K 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. Voznih 
motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke. 

Razdalja med vozili 
28. člen 

(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasU; 
mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo Prl 

hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna 
razdalja). 

(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere 
omogočati: 
- da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem preprec' 

trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali usta" 
vi; 

- da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodišč' 
prometni pas. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se, ob dobrih prometni 
razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi z zmanjšano hitrostjo, 
varnostna razdalja lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjša od 
razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni 
sekundi (minimalna varnostna razdalja). 

(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena- 

(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki n® 
potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z določb0 

tega člena. 

Hitrost vožnje 
29. člen 

(1) Voznik sme voziti s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas obvla* 
duje in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na okoliščine 
lahko pričakuje. 

(2) Hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojim sposobnosti"1' 
lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugi"1 

značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnosti"1 

vozila in tovora v njem ali na njem. 

(3) Voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, 
da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Kadar se z® 
vozilom, ki vozi na čelu kolone s hitrostjo, ki je nižja od največ)® 
dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, po katerem vozi, in nižja 
od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, nabere 
kolona vozil, ki ga ne more varno prehiteti, se mora voznik na 
prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozi1 

mimo. 
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Polovi .'e hitrost vozila iz prejšnjega odstavka za več kot 
ste mC° n'Ž'a °d naiveč)e dovoljene hitrosti na cesti ali delu če- 
če ud °ra vozn'k 'akega vozila vklopiti varnostne utripalke, razen 
2ak0

P
n°
rablia rumeno utripajočo luč v skladu s 127. členom tega 

pcehi*a,' se za njim nabere kolona vozil, ki ga ne more varno 
in Se mora na P™0™ primernem kraju umakniti z vozišča 

' kolono vozil mimo. 

ravna 50-00° tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
notom nasprot'u s P^im ali drugim odstavkom tega člena. Vozniku ega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke. 
(6) 2 
ravna ^'°b° 30'000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. 

Potreh'°k° 10000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
dm«; U)e vozn'škega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim ali 

9lm odstavkom tega člena 

30. člen 

nevarno''!'ne Sme nenacloma zmanjšati hitrosti vožnje, razen v 

Dri^f'nik* ki namerava znatno zmanjšati hitrost, se mora prej P^pnčati, da lahko to varno stori. 

(3) 2 
ravna ^'°b0 30 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki v nasprotju z določbami tega člena. 

31. člen 
0) ^ia dovoljena hitrost vozila je omejena: 
' 3n u " na ces,ah v naselju; 
' 10 k ^ " V 0')mo^iu omejene hitrosti; km/h - v območju umirjenega prometa in v območju za 

Pešce. 

dovor posarriezn'h cestah v naselju ali njihovih delih je največja 
pr0rr)'®n® ^'trost za vozila lahkq največ 70 km/h, če varnost 
in j . in Predpisani prometno-tehnični elementi to omogočajo 

o določeno s predpisanim prometnim znakom. 

odstavlf0''6' V katerem i® hitrost omejena v skladu s prvim 
Veg c| °m ,e9a ^lena, je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja 
Pešc' anovaniskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se 
d0 ' ln vozi'a lahko vključujejo v promet na tej cesti preko 
vkliuf nib U''C' tr90v' parkov ali drugih javnih površin. Naselje 
ni st U'8 ,UCl' cl0'e C0s,e znotraj pozidanega območja, ob katerih 
DrOH

anovanjskih stavb. Meje naselja morajo biti označene s 
QPisanim Prometnim znakom. 

orn^jon
Cesti zunai naselij je največja dovoljena hitrost za vozila 

' ion km/h " 03 avtocestah; 

" qn l " na ces,ah' rezerviranih za motoma vozila; km/h - na vseh ostalih cestah. 

cest?8 9'ede na do,ofibo četrtega odstavka tega člena, je na 
Pred rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg izpolnjenih 
irnat San'b po9°iev smerni vozišči med seboj fizično ločeni in 
od 

a na'mani po dva prometna pasova in odstavni pas ali 
d*"» niše in ie zavarovana proti prehajanju divjadi, največja 
m'®!13 hitrost za vozila omejena na 110 km/h. Ta omejitev 

'ti označena s predpisanim prometnim znakom. 

4 
(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega 
člena, ter omejitve hitrosti, izražene s postavljenimi prometnimi 
znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s posebnimi 
napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo 
hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila policije, kadar policisti 
z njimi na podlagi dovoljenja generalnega direktorja policije ali 
odredbe pristojnega organa izvajajo prikrita preiskovalna dejanja 
po Zakonu o policiji ali Zakonu o kazenskem postopku. Vozniki 
teh vozil morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, da ves 
čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev v 
cestnem prometu ali njihovega premoženja. 

(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim 
znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje za prekr- 
šek z globo: 
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000 tolarjev; 
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s 30.000 

tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki do vključno 10 km/h 
prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju 
umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
1 kazenska točka. 

c) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s 60.000 
tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki nad 10 do vključno 20 
km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v 
območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se 
izreče tudi 3 kazenske točke. 

d) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z najmanj 120.000 
tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki za več kot 20 km/h 
prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju 
umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 
najmanj 5 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega 
vozila. 

(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izreče vozniku 
motornega vozila, ki v naselju prekorači dovoljeno hitrost za več 
kot 50 km/h, ali v območju za pešce, v območju umirjenega 
prometa oziroma v območju omejene hitrosti za več kot 30 km/h, 
poleg globe določene v prejšnjem odstavku tudi 18 kazenskih 
točk. 

(9) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom ali prometnim znakom 
omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali 
cesti, rezervirani za motoma vozila, ki ima fizično ločeni smerni 
vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim 
pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo: 
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, z 10.000 tolarjev; 
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, z 20.000 

tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 1 kazenska 
točka; 

c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s 40.000 
tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske 
točke; 

d) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z najmanj 60.000 
tolarjev Vozniku motornega vozila se izreče tudi najmanj 5 
kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 

(10) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom, ali prometnim 
znakom omejeno hitrost na avtocesti ali cesti, rezervirani za 
motoma vozila, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po 
dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi 
nišami, se kaznuje za prekršek z globo: 
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, z 10.000 tolarjev; 
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, z 20.000 

tolarjev; 
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s 30.000 

tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 1 kazenska 
točka; 
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d) če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h, s 
40.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 
kazenske točke; 

e) če prekorači hitrost za več kot 50 km/h, z najmanj 60.000 
tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi najmanj 5 
kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 

(11) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drugega 
udeleženca cestnega prometa, ki prekorači največjo dovoljeno 
hitrost, predpisano v tem členu. 

32. člen 

(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila: 
1. 80 km/h: 

za motoma vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 
3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo; 
za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3.500 
kg in za takšna vozila, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik; 
za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago, 
razen zgibnih avtobusov. 

2. 70 km/h: 
- za motorna vozila, z največjo dovoljeno maso nad 3.500 

kg, ki vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni priklopnik; 
- za zgibne avtobuse. 

3. 60 km/h: 
- za avtobuse na cestah zunaj naselja, v katerih potniki 

med vožnjo stojijo 
- za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo 

na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila. 
za traktor, ki ima vzmeteni obe premi in ima delovno 

zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor, ki 
ima vzmeteni obe premi z vzmetenim traktorskim pri- 
klopnikom in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa 
traktorja in traktorskega priklopnika. 

4. 50 km/h: 
za avtobuse na cestah v naselju, v katerih potniki med 
vožnjo stojijo in za avtobuse mestnega potniškega 
prometa; 

- za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru 
prevažajo potniki, 

- za vozila, ki imajo na kolesih nameščene verige za sneg; 
za motoma vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo, 
razen na avtocesti ali cesti, rezervirani za motoma vozila; 

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

- za vsa vozila, kadar je vidljivost manjša od 50 m. 
5. 40 km/h: 

- za traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa trak- 
torja in za traktor z vzmetenim traktorskim priklopnikom, 
katerega delovna zavora deluje na vsa kolesa traktorja 
in traktorskega priklopnika. 

6. 30 km/h: 
za traktor, razen traktorja iz 3., 4. in 5. točke tega odstav- 
ka, ter traktor s traktorskim priključkom, katerega hitrost 
je konstrukcijsko omejena na največ 30 km/h. 

7. 20 km/h; 
za motoma vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih 
ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila. 

- za cestni turistični vlak. 

(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka morajo ob 
zmanjšani vidljivosti, manjši od 50 metrov, vozniki motornih vozil, 
ki prevažajo nevarno blago, in vozniki motornih vozil, s katerimi 
se opravlja izredni prevoz, razen izrednih prevozov, ki se 

opravljajo zaradi zagotavljanja prevoznosti cest (pluženje 1 

posipanje), zmanjšati hitrost tako, da je izključeno vsako ogroža- 
nje in ustaviti na najbližjem parkirnem prostoru, ter poskrbeti za 
varnost vozila in tovora. Enako velja v primeru, če je cesta spolZ' 
ka zaradi snega, ledu ali drugih razlogov, ter v primeru, če I8 

zaradi vetra ali drugih okoliščin zmanjšana stabilnost vozila. 

(3) Avtobusi, tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg, traktorji in priklopna vozila, razen lahkih in 
bivalnih priklopnikov, morajo imeti na vidnem mestu na zadnji levi 
strani označbo največje dovoljene hitrosti, ki je predpisana za to 
vrsto vozil. Dodatno morajo biti s takšno označbo označena 
motoma vozila in skupine vozil, ki smejo voziti na avtocestah in 
na cestah, rezerviranih za motorna vozila, s hitrostjo 80, 9° 
oziroma 100 km/h. Ta označba je po obliki in barvi enaka 
prometnemu znaku za omejitev hitrosti, njen premer pa je najmanl 
20 cm. 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, s8 

kaznuje za prekršek z globo: 
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000 tolarjev, 
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s 30.000 

tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 2 kazensK 
točki; 

c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 60.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk; 

(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

33. člen 

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena lahko 
vozijo na avtocestah in na cestah, rezerviranih za motoma vozila- 
ki imajo fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvem8 

prometnima pasovoma, največ: 
1. 80 km/h: 

- motoma vozila s priklopnimi vozili in zgibni avtobusi; 
2. 90 km/h: 

- motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 12 t, če imajo to vpisano v 
prometnem potrdilu; 

3. 100 km/h 
- avtobusi, brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobusov, 

če imajo to vpisano v prometnem potrdilu, In 
druga motorna vozila brez priklopnih vozil, katerin 
največja dovoljena masa ne presega 12 t, če imajo 1° 
vpisano v prometnem potrdilu. 

(2) Vpis v prometno potrdilo se opravi na zahtevo lastnika vozila, 
če ima vozilo: 
- vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles i° 

ojačan krmilni mehanizem (servo volan); 
- pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda; 
- sedeže, pred katerimi ni sedeža ali ustrezne pregrade,1 

varnostnimi pasovi (zadrževalni sistem) in naslonjali za glavo- 

Vpis ni dovoljen v prometno potrdilo vozila, s katerim se prevaža 
nevarno blago. 

(3) Pregled ustreznosti vozila za vožnjo s hitrostjo 90 km/11 

oziroma 100 km/h opravi organizacija, ki je pristojna za 
homologacijo vozil. Za vozila, ki so že registrirana v Republiki 
Sloveniji opravi ta pregled organizacija, ki je pooblaščena za 
opravljanje tehničnih pregledov vozil. 
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reqj ,0 iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka tega člena, ki je 
tudič

nrano v tujini, sme voziti s hitrostjo 90 oziroma 100 km/h 
iz dru n rl1a te^a vPisa v prometnem potrdilu, če izpolnjuje pogoje 
oziro 3 oc's,av'<a 'ega člena, voznik pa ima pri sebi dovoljenje 
p"* Potrdilo (certifikat), s katerim pristojni organ ali 
(jov |.ascena organizacija države, v kateri je vozilo registrirano, 

JUje za ,0 vozilo vožnjo s takšno hitrostjo. 

Ll!°2nik| k' ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se 
a) č Za prekršek z globo: 
5) .® Prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000 tolarjev; 

tol Pr0kora^' hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s 30.000 to-|ev- Vozniku motornega vozila se izreče tudi 2 kazenski 
C \ x ' 

y8 Prakorači hitrost za več kot 20 km/h, s 60.000 tolarjev, 
ozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

34. člen 

Qrriei',r0St voznj® V02'' na javnih cestah zunaj naselja ne sme biti 
Ul<re ®

na na rnanj kot 40 km/h, razen če to terjajo nujni začasni 
P' za zavarovanje ceste ali prometa na njej. 

/0\ y 

pravn 9'0t'0 na'man' 500-000 tolarjev se kaznuje za prekršek a 0seba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgo- 
oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

Prehitevanje 
35. člen 

' ) Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani. 

do d8 ^'6de na dolo^bo prejšnjega odstavka je dovoljeno prehiteti cesni strani: 
] vozilo, ki zavija levo; 

vozilo, ki vozi na cesti v naselju, s smernim voziščem z 
vema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni 

skrajno desni; 
vozilo, ki vozi na ploščadi z več prometnimi pasovi, v katero 

6 razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na kateri 
. je ''rost omejena na največ 60 km; 

lrno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini vozišča. 

je vo°Zi'0, ^ zav''a 'evo' )e dovoljeno prehiteti po desni strani, če 
po| -2nik ,e9a vozila dal predpisan znak in zavzel na vozišču tak 
nje *a!' da se da zanesljivo sklepati, da bo zavil levo, in če je na 

desni strani dovolj prostora za prehitevanje. 

je do'rr,|° vozi'0, ki vozi P° krnicah, položenih po sredini vozišča, 
des ■ eno Prehiteti le po desni strani, če je med tirnim vozilom in 
taka 'm rol30rn vozišča prometni pas. Na enosmerni cesti ga je v ro Primeru dovoljeno prehiteti tudi po levi strani. 

Sr^evanje P° desni strani ni dovoljeno na avtocesti in cesti, 
dri,~rVlran' 2a motorna vozila, razen na ploščadi iz tretje alinee 96ga odstavka tega člena. 

-j 
mot 9'obo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

£***» 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 

'e9a Čle'6 Vozn'^ke9a dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami 

36. člen 

(1) Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti dovolj prosto- 
ra. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca cestnega prometa, 
ki ga prehiteva. 

(2) Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim po istem 
prometnem pasu, mora dati voznik predpisan znak, nato pa ga 
na primerni bočni razdalji prehiteti. Prehiteti mora brez oklevanja, 
po končanem prehitevanju pa se mora, razen na smernem vozišču 
z dvema ali več prometnimi pasovi, čimprej vrniti na prometni 
pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem. 

(3) Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovo- 
ma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še drugo vozilo 
ali drugega udeleženca cestnega prometa, ostati na prometnem 
pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s tem ne ovira 
hitrejših vozil, ki se mu približujejo od zadaj. 

(4) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po po- 
trebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu robu vo- 
zišča. 

(5) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

37. člen 

(1) Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila: 
1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati; 
2. če je voznik, ki vozi pred njim, že dal znak, da bo prehitel 

vozilo pred seboj ali zavil v levo, ali se je razvrstil za zavijanje 
v levo, razen kadar ga prehiteva v skladu z določbo tretjega 
odstavka 35. člena tega zakona; 

3. pod vrhom klanca, pred ovinkom ali v ovinku, kjer ni zadost- 
ne vidne razdalje, razen na smernem vozišču z najmanj dve- 
ma prometnima pasovoma; 

4. v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako skozi 
svojo predorsko cev; 

5. po odstavnem pasu; 
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na smerno 

vozišče oziroma na prometni pas, po katerem je vozil pred 
prehitevanjem; 

7 če smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni pro- 
sto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje; 

8. ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za pešce, na 
katerem ali ob katerem so pešci; 

9. ob zmanjšani vidljivosti, razen na smernem vozišču z naj- 
manj dvema prometnima pasovoma; 

10. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo zaradi 
gostote prometa ali drugih razmer v prometu; 

11. ko se približuje mestu, kjer se izvaja delo na cesti, na katerega 
je opozorjen s predpisano prometno signalizacijo; 

12. na križišču; 
13. na prehodu ceste čez železniško progo. 

(2) V primerih iz 12. in 13. točke prejšnjega odstavka je dovoljeno 
prehiteti enosledno vozilo. 
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(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s 5., 6. ali 9. točko prvega odstavka tega člena. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke. 

(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s 3., 4., 7. ali 8. točko prvega odstavka tega 
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo 1., 2., 10., 11., 12. ali 13. točko 
prvega odstavka tega člena. 

38. člen 

Ne glede na določbo 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena 
je na križišču dovoljeno prehiteti: 
- vozilo, ki zavija levo v skladu s 35. členom tega zakona; 
- vozilo, ki vozi po prednostni cesti; 
- vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem je 

promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki. 

Vožnja mimo 
39. člen 

(1) Voznik, ki hoče peljati mimo udeleženca cestnega prometa, 
vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti po levi ali desni 
strani, če ima dovolj prostora, pri čemer ne sme ovirati udeležen- 
cev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z nasprotne 
smeri. Če mora pri tem spremeniti smer vožnje, mora paziti na 
promet za seboj in spremembo smeri nakazati s predpisanim 
znakom. 

(2) Če voznik svojo namero, da bo zavil levo, nakaže s predpisa- 
nim znakom in se postavi v takšen položaj, iz katerega se da 
nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, smejo drugi vozniki 
voziti mimo le po njegovi desni, če je na cesti dovolj prostora. 

(3) Vožnja mimo kolone vozil, ustavljene na smernem vozišču, je 
prepovedana, če se voznik po vožnji mimo ne bi mogel varno in 
brez oviranja vrniti na smerno vozišče za vožnjo v smeri, v kateri 
vozi, ali nadaljevati vožnje po prometnem pasu, po katerem vozi. 

(4) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka na smernem vozišču 
dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila s primerno hi- 
trostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali kolone 
vozil po desni strani, razen, kadar so se vozila v koloni ustavila 
pred križiščem. 

(5) Vožnja mimo vozila, ustavljenega pred prehodom za pešce, 
na katerem je ali na katerega stopa pešec, je prepovedana. 

(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega 
člena. Izreče se mu tudi 5 kazenskih točk. 

(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena. 

Obračanje 
40. člen 

(1) Obračanje vozila v cestnem prometu je prepovedano: 
na ozkih ali nepreglednih delih cest; 
na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih delih cest. 
ob gostem prometu vozil; 
ob zmanjšani vidljivosti. 

(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vozni* 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki_nfl 

potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določb0 

tega člena. 

Srečanje 
41. člen 

(1) Pri srečanju mora voznik zagotoviti na svoji levi strani zadost- 
no bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem cestneg3 

prometa, s katerim se srečuje, če je treba, pa se tudi umakniti na 
desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti. 

(2) Na križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom, 
prihaja z nasprotne smeri in tudi zavija levo tako, da ga'PuS" 
mimo na svoji desni strani. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik,kl 

ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

42. člen 

(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim vzdolž' 
nim nagibom (npr: gorske ceste), kjer je srečanje oteženo, m°ra 

ustaviti vozilo in po potrebi zapeljati vzvratno ter omogočiti vam" 
srečanje voznik, ki to lažje stori. 

(2) Na cesti z velikim vzdolžnim nagibom ustavi praviloma tisti. Kj 
vozi navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zarad' 
prometnih okoliščin to lažje storiti. 

(3) Kadar mora na cesti iz prejšnjega odstavka pri srečanju en° 
od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik vozila: 

ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo; 
- ki se srečuje z avtobusom. 

(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, k' 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Vključevanje v cestni promet 
43. člen 

(1) Voznik mora pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po prometnem 
pasu, na katerega se vključuje: 
- kadar se vključuje v promet na prednostni cesti s ceste, ki j® 

s predpisano prometno signalizacijo označena kot 
neprednostna; 

- kadar se vključuje z nekategorizirane ceste v promet na 
javni cesti; 
kadar se vključuje v promet na cesti s parkirnega prostora a'1 

z druge površine, ki ni cesta. 
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(2) 7 
[flot 9'°bo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
lZre-

rne9a vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. e se mu tudi 4 kazenske točke. 

(3) 2 
Pot h'0b° 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
t6gg vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo 

Približevanje križišču in razvrščanje 
44. člen 

Vorit°Zn''<' Se približuie križišču, mora voziti posebno previdno, 
vozilaSme S 1akšno hitrostjo, da lahko varno ustavi in pusti mimo 
Pfednosf1^0 udele^ence cestnega prometa, ki imajo na križišču 

nrlw? Se Približuje križišču, se mora voznik na zadostni razdalji pred križiščem razvrstiti: 
zavijanje v levo - na levo stran smernega vozišča ali na 

. Prornetni pas za zavijanje v levo; 
a vožnjo naravnost - na desno stran smernega vozišča ali 

. "a Prometni pas za vožnjo naravnost; 
a zavijanje v desno - na desno stran smernega vozišča ali 

- "a Prometni pas za zavijanje v desno; 01 je določeno s prometno signalizacijo, če je razvrščanje 
Ufejeno na tak način. 

£>ik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gostote 
one 

eta' ov're ali drugega vzroka obstal na križišču in oviral ali m°9očil promet vozil z leve ali desne. 

ravif 9'°b0 50 000 ,o|arjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
rtiot 3 V nasPr°lju s prvim odstavkom tega člena. Vozniku ornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke. 

ravn^ ^'°k° 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

Prednost na križišču 
45. člen 

Na križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani. 

Prih^02'"''^ na križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozila, ki iajo z nasprotne smeri in vozijo naravnost ali zavijajo desno. 

kf\/0Znik' zavija na križišču desno, mora pustiti mimo vozila, 
in - 21,0 v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi, ki 1° Prečka. 

dri/°*n"<' ki zavija desno, mora dati prednost tudi avtobusom in 
voz?"- vozi'0,T1, ki vozijo po označenem prometnem pasu za 'a javnega prevoza potnikov, ki je desno od prometnega pa- 

' katerem vozi. 

Pre^H'k' na križišču zavija, mora dati prednost pešcem, ki 
lav" -° vozišče' na katero namerava zaviti. Ko voznik pri vsa''an'U prečka dvosmerno kolesarsko stezo, mora pustiti mimo 

v°zila, ki vozijo po tej stezi. 

Tirna vozila imajo na križišču prednost pred drugimi vozili. 

riiot^ 9'obo 50 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik l2 °rne9a vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
9 se mu tudi 4 kazenske točke. 

/o\ ^ 
Potr i?'°bo 30000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
han,6 '9 vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določ- mi te9a člena. 

Vožnja na križišču 
46. člen 

(1) Voznik, ki zavija na križišču levo, zapelje do sredine križišča, 
razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače ali če tega 
ne dopušča promet z nasprotne smeri. 

(2) Na križišču, razen na krožnem, je menjava prometnega pasu 
prepovedana. 

(3) Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema ali 
več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli od teh pasov, 
razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi voznik, ki 
prihaia z nasprotne smeri. V takem primeru zapelje voznik, ki 
zavija levo, na levi prometni pas, voznik, ki zavija desno, pa na 
desni prometni pas tega smernega vozišča. Avtobusno 
postajališče, zgrajeno neposredno za križiščem, ni desni prometni 
pas v smislu te določbe. 

(4) Na križišču, kjer prednostna cesta zavija desno in je potek 
prednostne ceste označen s predpisano prometno signalizacijo, 
mora biti vozilom na kolesarski stezi, ki je speljana naravnost na 
vozišče, s predpisanim prometnim znakom (»križišče s 
prednostno cesto« z dopolnilno tablo »za kolesarje«) odvzeta 
prednost. 

(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena in voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena. 

(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstav- 
kom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z najmanj 100.000 
tolarjev. 

Krožno križišče 
47. člen 

(1) Na krožnem križišču mora biti promet s prometno signalizacijo 
urejen tako, da ima voznik na vozišču krožnega križišča prednost 
pred voznikom, ki se vključuje na to vozišče. 

(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima 
dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas 
in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim 
voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu 
prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje. 

(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki 
ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem pasu 
razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem 
pasu pa na notranji prometni pas, vozišča krožnega križišča. 

(4) Preden zapusti križišče iz prejšnjega odstavka, se mora voznik 
razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je 
s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno 
tudi z notranjega prometnega pasu. 

(5) Na izvozu s krožnega križišča, na katerem je dovoljeno 
zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu, mora biti 
zunanji prometni pas namenjen izključno zavijanju desno. 

(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega 
člena. 
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(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Prehod za pešce 
48. člen 

(1) Prehodu za pešce se mora voznik približevati s potrebno 
previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi z 
vožnjo preko prehoda ogrožal pešce. 

(2) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlob- 
nimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo vozniki in 
drugi udeleženci cestnega prometa omogočiti pešcem varno preč- 
kanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo nanj. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata 
tudi na prehodu za pešce na kolesarski stezi ali drugi prometni 
površini. 

(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke. 

Prehod ceste čez železniško progo 
49. člen 

(1) Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak ali drugo 
prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih (v nadaljnjem 
besedilu: vlak), prednost pred vsemi udeleženci cestnega 
prometa. 

(2) Voznik, ki se približuje prehodu preko železniške proge, mora 
voziti s potrebno previdnostjo in s takšno hitrostjo, da lahko varno 
ustavi pred prehodom. 

(3) Udeleženec cestnega prometa se mora ustaviti pred preho- 
dom čez železniško progo: 
- ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da se 

bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati; 
- ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene; 
- ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpi- 

sanim znakom; 
- na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje 

vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej 
opozorjen. 

Na prehodu pešpoti ali kolesarske poti čez železniško progo se 
lahko namesto svetlobnega znaka iz prve alinee tega odstavka 
uporabi enakomerno ponavljajoč zvočni znak, ki ima v tem primeru 
enak pomen, kot svetlobni znak. 

(4) Prehod in približevanje prehodu ceste čez železniško progo 
mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo. 

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

(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega 
člena, drug udeleženec cestnega prometa pa s 30.000 tolarjev. 

(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z 
najmanj 100.000 tolarjev. 

50. člen 

(1) Nezavarovan je prehod ceste čez železniško progo, ki I® 
brez zapornic, polzapornic ali svetlobnih prometnih znakov, K' 
napovedujejo prihod vlaka. 

(2) Na nezavarovanem prehodu ceste čez železniško pf°9° 
mora biti udeležencem cestnega prometa: 

zagotovljena zadostna pregledna razdalja glede na hitros 
vlakov na tem delu proge in 
omogočeno, da pravočasno in zlahka opazijo bližajoči ss 
vlak. 

(3) Ko se nezavarovanem prehodu približuje vlak, se morajo 
udeleženci cestnega prometa ustaviti pred prehodom in pus"" 
vlak mimo. Progo smejo prečkati šele, ko se prepričajo, da se 
prehodu ne približuje vlak. 

(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega 
člena. 

(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug udele- 
ženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena. 

(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa1 

najmanj 100.000 tolarjev. 

Ustavitev in parkiranje 
51. člen 

(1) Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno le na despl 

strani vozišča v smeri vožnje. Če so na desni strani vozišč® 
tirnice, je dovoljena ustavitev ali parkiranje na levi strani vozišča- 
Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali parkiranje na obe11 

straneh smernega vozišča." 

(2) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti vzporedno 
z robom vozišča in sme biti oddaljeno od roba največ 30 c("> 

■ razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo- 
Parkiranje v drugi vrsti, ob parkiranih vozilih, je prepovedano. 

(3) Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označbami 
na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena ustavite^ 
ali parkiranje le v skladu s temi označbami. 

(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano: 
1. na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred preho- 

dom. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna 
mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano 
označbo na vozišču; 

2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti, kole- 

sarskem pasu ali na tirnicah. Če je s predpisano prometno 
signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti za 
pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki na 
sme mejiti na vozišče; 

3. na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj 
kot 15 m od najbližje železniške tirnice; 

4. na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba 
prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače 
določeno s predpisano prometno signalizacijo; 

5. v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nad- 
vozu; 
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g 
"a označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa ali stopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je 

7 na' vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet; 
, f ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom K|anca ipd.); 
JJ® delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziro- 

a Parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
JTierjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vo- 

g sca ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
Pospeševalnem, zaviralnem in odstavnem pasu. Na 

stavnem pasu je za nujno potreben čas dovoljena ustavitev 
ožila v sili. Ob tem mora voznik storiti vse potrebno, da 
'avljeno vozilo, osebe ali tovor ne ogrožajo udeležencev v 

10 
cestnem prometu; 

zna™83'11' na l<aterem bi voz''° zakrivalo postavljeni prometni 
12 v°zišču ceste zunaj naselja; a smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več pro- 
13 letnimi pasovi; 

• na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso name- 

voz"0 '3rorl1e,u vozi' a'' n'so namenjene prometu tovrstnih 
4- "a mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vklju- 

1 ev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz 
a dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali 
rugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča, 
ovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred katerim je 

Prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu 
°značen s predpisanim prometnim znakom, če pa so na 
vozišču pri vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s 

15 PreclPisano označbo na vozišču; 
• na označenem parkirnem prostoru za invalide oziroma 

'nva'idke (v nadaljnjem besedilu: invalide), razen za osebe iz 
16 

e,rtega odstavka 52. člena tega zakona; 
• na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom; 
• nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved 

lz ,e točke mora biti označena s predpisano prometno 
Ig sl9nalizacijo; 

■ v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno 
ovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, in v območju 

Za pešce. 

ravrf 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
člen3 V nasPro,)u s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega 
ČRtrt 'S1"ali3"ali4"ali 6-ali 10., ali 11., ali 12., ali 13., točko ega odstavka tega člena. 

ravrf ^'°k° 20.000 tolarjev se kaznuje za prekrške voznik, ki 
ali i?V nasProtiu z 2., ali 5., ali 7., ali 8., ali 9., ali 14., ali 15., ali 16., ali 18., točko četrtega odstavka tega člena. 

Pra^ 9'°b0 na'mani 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
n 

vna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
čle 

protiu s 1-. ali 2., ali 14., ali 17. točko četrtega odstavka tega 
a, odgovorna oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

Parkiranje na kraju, kjer to ni dovoljeno 
52. člen 

inv rdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci 'dskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev (bolnikov 
n . °™a bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi 
živi 'n neoc"oz'i'vih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in 
ni r|0n'e' za naiV0č dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer 
cev°

Vo'ien°. če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležen- 
ost V ces,nem prometu ali jih ne ovira v smislu 2. do 7. točke e9a odstavka 122. člena tega zakona. 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka smejo za nujno potreben čas 
parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije. 

(3) Kadar upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenec) iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 1,60 m širok 
del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na vozišče. 

(4) Na označenem parkirnem prostoru za invalida sme parkirati 
vozilo: 

oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih 
okončin ali medenice priznano najmanj 80-odstotno telesno 
okvaro, 
težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana 
invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih 
oseb, 
spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge 
alinee tega odstavka, ki sama ne sme voziti motornega vozila, 
težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana 
invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih 
oseb ali osebo, ki je popolnoma slepa. 

(5) Voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim 
odstavkom tega člena, mora označiti parkirano vozilo z veljavno 
parkirno karto. 

(6) Osebi iz četrtega odstavka tega člena in zdravstveni službi, 
socialni službi oziroma invalidski organizaciji, katere delavci 
obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih 
storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, izda parkirno 
karto na njeno zahtevo upravna enota, na območju katere ima 
stalno prebivališče ali začasno prebivališče oziroma sedež. 

(7) Obliko parkirne karte, njeno veljavnost, postopek in stroške 
za njeno izdajo, evidenco izdanih parkirnih kart in način 
označevanja vozila predpiše minister, pristojen za promet. 

(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ima 
veljavno parkirno karto in ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 
tega člena. 

(9) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz 
prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s prvim ali 
tretjim odstavkom tega člena. 

(10) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
neupravičeno uporabi parkirno karto. 

(11) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega 
delavec neupravičeno uporabi parkirno karto, odgovorna oseba 
pa z najmanj 30.000 tolarjev. 

(12) Neupravičeno uporabljeno parkirne karto policist ali občinski 
redar oavzame in jo pošlje upravni enoti, ki jo je izdala. O odvzemu 
izda potrdilo. 

Odpiranje vrat vozila 
53. člen 

(1) Med vožnjo morajo biti vrata vozila zaprta. 

(2) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik ali potnik ne sme 
odpreti vrat če bi s tem oviral ali ogrozil drugega udeleženca 
cestnega prometa. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali 
potnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
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Zapustitev vozila 
54. člen 

(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da se 
vozilo ne more samo premakniti in vozilo zavarovati pred neu- 
pravičeno uporabo. 

(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

Območja kratkotrajnega parkiranja 
55. člen 

(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časov- 
no omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da sme trajati 
največ 2 uri. 

(2) Območja kratkotrajnega parkiranja morajo biti označena s 
predpisano prometno signalizacijo. Označbe na vozišču ali drugi 
prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali 
pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno omejeno, 
morajo biti modre barve. 

(3) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti 
čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega 
časa vozilo odpeljati. 

(4) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 30.000 
tolarjev. 

Označitev ustavljenih vozil 
56. člen 

(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne nesre- 
če ali drugega vzroka na cesti in zato predstavlja nevarnost za 
druge udeležence cestnega prometa, mora voznik takoj vklopiti 
varnostne utripalke. Na nevarnih oziroma nepreglednih delih ce- 
ste ali če vozilo nima naprave za vklop varnostnih utriDalk ali ta 
ne deluje, mora voznik postaviti varnostni trikotnik. 

(2) Ustavljeno skupino vozil, razen motornega vozila z lahkim ali 
bivalnim priklopnikom, kolono vozil ali vozilo, ki prevaža nevarno 
blago, je treba označiti z dvema varnostnima trikotnikoma. 

(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti ob desni rob vozišča: 
tako, da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, pravočasno in zlahka 
opazijo; 

- na takšni razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja od zadaj 
in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno ustavi 
vozilo ali zapelje mimo ustavljenega vodila. 

Dva trikotnika se postavita vzporedno eden poleg drugega tako, 
da sta oddaljena eden od drugega za dolžino stranice. 

(4) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je treba vozilo iz prvega 
odstavka tega člena osvetliti v skladu z določbo sedmega 
odstavka 60. člena tega zakona. Če zaradi tehničnega stanja 
vozila to ni mogoče ali če vozilo kljub temu ni vidno na potrebni 
razdalji, je treba ustavljeno vozilo označiti z rumeno utripajočo 
lučjo, baklo ali na drug primeren način. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Ustavljeno vozilo na železniški progi 
57. člen 

(1) Če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takOl 
odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti centa 
za obveščanje ali policijo in pravočasno opozoriti strojevodjo vlaka- 

(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, K' 
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

III. VOZILA V CESTNEM PROMETU 

Naprave in oprema 
58. člen 

(1) Vozilo mora imeti v cestnem prometu brezhibne predpisa"6 

naprave in opremo ter izpolnjevati predpisane pogoje glede varstva 
okolja. 

(2) Motorno in priklopno vozilo, registrirano v tujini, sme biti v 
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če ima brezhibne napraVfl 

in opremo, predpisano z veljavno mednarodno konvencijo 0 

cestnem prometu. V zimskih razmerah mora imeti zimsko opre"1®: 
predpisano za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republ^1 

Sloveniji. 

(3) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave, nado* 
mestni deli, oprema ali posamezni sklopi, ki so homologirani, *e 

se za takšne naprave, dele, opremo ali posamezne sklope zal1' 
teva homologacija, in tipsko ali posamično odobreni za to vozilo- 

(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 

vozi v cestnem prometu vozilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojflV 

glede varstva okolja ali nima brezhibnih predpisanih naprav za 
upravljanje, naprav za ustavljanje, naprav za povezavo vlečneg3 

in priklopnega vozila, pnevmatik ali tahografa, ali če te ne deluje)0 

brezhibno. 

(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki voz1 

v cestnem prometu vozilo, ki nima brezhibnih predpisanih nap^v 
ali predpisane opreme, razen naprav iz prejšnjega odstavka aH 
zimske opreme, ali če te ne delujejo brezhibno. 

(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, registriranega v tujini, ki vozi v cestnem promet 
vozilo, ki ni označeno s predpisano označbo države, v kateri je 
registrirano. , 

(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrše* 
oseba, ki vgradi napravo v vozilo v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, in voznik, ki vozi takšno vozilo. 

(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa 1 

najmanj 50.000 tolarjev. 

(9) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa 1 

najmanj 100.000 tolarjev. 

Luči in odsevniki na vozilu 
59. člen 

(1) Na vozilih v cestnem prometu smejo biti nameščene sarrio 
homologirane luči in odsevniki, predpisani s tem zakonom in 

podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
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smei°2n'^ motorni'1 vozil in drugi udeleženci cestnega prometa uporabljati predpisane luči le po določilih tega zakona. 
(3) 2 
nioto ®'°')0 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik eSa vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

kne ^'°k° 20000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug udele- 
Qlena

C ces,nega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami tega 

Uporaba luči na vozilu 
60. člen 

lr!>ik Motornega vozila ali skupine vozil mora voziti v cestnem 
tu s prižganimi lučmi. 

žaro'm'10^ uporab|ia voznik iz prejšnjega odstavka praviloma 
zase ■9te Z do'9'm snopom svetlobe, ki jih mora pravočasno 
vlak t 1(0 mu Pri^a'a nasproti drugo vozilo, skupina pešcev ali 
vozil °? VOdi ces,a ob železniški progi, ali če je spredaj vozeče 
zase * ° '}"zu' da dol9' snop svetlobe motil voznika. Ob 
osveti žarome'°v ie ,reba prilagoditi hitrost vozila dolžini 
02'

ene9a dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi lučmi (luči za 
evanje vozila) v cestnem prometu ni dovoljena. 

vidn^3 °8St'' °svetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro 
snr._ ■ln v Predoru ni dovoljeno uporabljati žarometov z dolgim 

P°m svetlobe. 

i>0b zrr|anjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene 
luji 0,9 ali žaromete za meglo (meglenke) ali kombinacijo teh 
0cl . Poraba meglenk je dovoljena le, kadar je vidljivost manjša 
l<at ■ m' ^Poraba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za 

nrT1 vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil). 

££ fn odsevniki na vozilu med vožnjo ne smejo biti zakriti ali 

'6'Vo2njk iz prvega odstavka tega člena mora voziti podnevi s 
lah|?an'm' 'ufrni za dnevno vožnjo. Kot luči za dnevno vožnjo se 
take° uporabliai° ,udi zasenčeni žarometi, katerih svetilnost je v 
vož m primeru lahko zmanjšana za največ 25 %. Luči za dnevno 

<° ali zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot luči za dnevno 
rvwso 'ahko prižgane, ne da bi bile sočasno prižgane 
Celjske luči. 

ob voz'^u ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti ponoči in 
2a 

zmanišani vidljivosti osvetljeno s pozicijskimi lučmi. V naselju 
ni os,ui0i da je vozilo osvetljeno s pozicijskimi lučmi na tisti stre- 
pe. Za/ ki je obrnjena proti sredini ceste. Označitev vozila s 

lučmi ni potrebna na cesti, na kateri cestna razsvetljava 

Park° dobro vidnost vozila ali če je vozilo ustavljeno ali 'rano na označenem parkirnem prostoru. 

£***0 30-000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 

sklad 3'' °') 2rnanišani vidljivosti ali v predoru ne uporabi luči v z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

rav^ ^ ^lobo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
to„na.v "asprotju s četrtim, petim, šestim ali sedmim odstavkom e9a člena. 

Žaromet za osvetljevanje okolice vozila 
61. člen 

0Dr^arOmet za osvetljevanje okolice vozila sme biti prižgan le pri 
udB?VJianiu cle'a in ne sme s,ePiti ali kako drugače motiti szencev cestnega prometa. 

(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

Osvetlitev živali ali črede 
62. člen 

(1) Gonič, vodič živali ali črede in jahač mora poskrbeti, da je 
žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu ozna- 
čena s svetilko, čreda pa spredaj in zadaj z najmanj po eno 
svetilko. Svetilke morajo oddajati belo svetlobo in morajo biti na- 
meščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu 
pravočasno in zlahka opazijo. Jezdna žival je lahko namesto 
svetilke označena z odsevnimi trakovi na spodnjih delih nog. 

(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gonič, vodič 
živali oziroma črede ali jahač, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena. 

Zvočni in svetlobni opozorilni znaki 
63. člen 

(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake sme uporabiti voznik le 
kadar je ogrožen on sam ali kdo drug in pri prehitevanju zunaj 
naselja. Pri prehitevanju vprežnih vozil ali jahač in pri prehitevanju 
v naselju sme opozarjati le s svetlobnimi opozorilnimi znaki. Pri 
dajanju svetlobnih opozorilnih znakov mora paziti, da ne zaslepi 
drugega voznika. 

(2) Voznik mora vklopiti varnostne utripalke na vozilu tudi: 
- pri vstopanju otrok v avtobus ali drugo motorno vozilo, s 

katerim se opravlja prevoz skupine otrok, in izstopanju iz 
njega; 

- ko je treba opozoriti druge udeležence cestnega prometa na 
nevarnost na cesti, zlasti če je zadnji v ustavljeni ali počasi 
vozeči koloni vozil na cesti zunaj naselja. 

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

Tovor na vozilu 
64. člen 

(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev 
tovora, morajo biti na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma 
pokrite tako, da: 
- ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence 

cestnega prometa; 
- ne povzročajo škode na cesti in objektih; 

ne onesnažujejo okolja; 
ne zmanjšujejo stabilnosti vozila; 

- ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno; 
- ne zmanjšujejo preglednosti vozniku; 
- ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpi- 

sanih označb; 
- se ne razsipajo ali padajo z vozila. 

(2) Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali na- 
prave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, zakrivajo 
mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali luči na 
zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen del na zadnji 
strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico in predpisanimi 
lučmi in odsevniki. 

(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, in oseba, ki 
naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena. 
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(4) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja 
prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna ose- 
ba pa z najmanj 40.000 tolarjev. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določ- 
bami tega člena. 

65. člen 

(1) Tovor ne sme segati čez sprednji del vozila. Lažje predmete je 
dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku na osebnem avto- 
mobilu ali tovornem vozilu tako, da sega tovor največ 1 m preko 
sprednjega dela vozila. Del tovora, ki sega preko sprednjega dela 
vozila, ne sme biti nižje od nivoja strehe vozila. 

(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila 
oziroma skupine vozil. Na tovornem ali priklopnem vozilu mora 
biti tovor oprt na najmanj 5/6 svoje dolžine. 

(3) Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ pol metra pre- 
ko sprednjega in zadnjega dela vozila, njegova širina pa na sme 
presegati enega metra. Na enoslednih vozilih ni dovoljeno preva- 
žati nezavarovanega nevarnega orodja (kose, vile ipd.). 

(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja 
prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna ose- 
ba pa z najmanj 40.000 tolarjev. 

(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določ- 
bami tega člena. 

Označevanje tovora 
66. člen 

(1) Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila, mora 
biti na najbolj izpostavljeni točki označen: 
- na osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih, 

štirikolesih in lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo osebni avtomobili 
- s tablo, veliko najmanj 25 x 25 cm, pobarvano izmenično s 
poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki odseva svetlobo, 
nameščeno prečno na smer vožnje; 
na drugih vozilih - s tablo, veliko 50 x 50 cm, pobarvano 
izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki od- 
seva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje. 

(2) Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je tre - znaku iz druge 
alinee prejšnjega odstavka dodati rdečo neslepe - luč. 

(3) Izjemoma je lahko podnevi ob dobri vidljivosti tovoi ki se 
prevaža na osebnem avtomobilu, označen z rdečo tkanino, veliko 
najmanj 50 x 50 cm. 

(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
40.000 tolarjev. 

67. člen 

(1) Če sega tovor čez vozilo na bočnih straneh, mora biti 9'* 
na vrsto vozila označen na bočno najbolj izpostavljenih mestih "a 

sprednji in zadnji strani s tablami iz 1. oziroma 2. alinee prv®9a 

odstavka prejšnjega člena, ki morajo biti nameščene prečno na 
smer vožnje. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora biti tak tov°r 

označen na bočno najbolj izpostavljenih mestih tudi z belin113 

lučema na sprednji strani in z rdečima lučema na zadnji strani- 

(2) V primeru, da tovor na vozilu zakriva vidno polje v vzvratni?1 

ogledalih, je treba namestiti dodatni vzvratni ogledali, ki omogočaj 
normalno vidno polje. Dodatnih vzvratnih ogledal ni treba namesti 
na vozila, s katerimi se opravlja izredni prevoz, pri katere"1 

zagotavljata varnost prevoza najmanj dve spremljevalni vozili- 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, K' 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(4) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najma"! 
40.000 tolarjev. 

Obremenitev in dimenzije vozila 
68. člen 

(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje dovolje"8 

mase vozila ali s prometnim znakom omejene skupne mase. 

(2) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila naci 

dovoljeno osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila. 

(3) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila p'e^° 
predpisane ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve- 
Vozilo s tovorom ne sme presegati predpisane ali s prometni"1 

znakom omejene skupne mase ali dimenzije, predpisane za 
posamezno vrsto vozil ali omejeno s prometnim znakom, raze" v 

primerih in pod pogoji iz 69. člena tega zakona. 

(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, kl 

opravlja prevoz, in oseba, ki naloži tovor, ki se opravlja v naspro*' 
ju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Z globo 50.000 tolarjev 
se kaznuje za prekršek tudi oseba, ki je naročnik prevoza, če se 
opravlja prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom te9a 

člena na njeno zahtevo. 

(5) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravi)3 

prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, kl 

naloži tovor, ki se opravlja v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. T- 
globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je naročnik prevoza, 
če se opravlja prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavko"1 

tega člena na njeno zahtevo, odgovorna oseba pa z najmanj 
50.000 tolarjev. 

Izredni prevoz 
69. člen 

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj 5 

tovorom presega predpisano ali s prometnim znakom omejen0 

osno obremenitev, predpisano ali s prometnim znakom omejeno 
skupno maso ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s 

prometnim znakom omejeno dimenzijo. 
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^j'dovoi' '3revoz se lahko °Pravi le. ce je pristojni organ izdal 

^oftjnju Prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v 

se lahk9'6Cle na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena 
v zako ° °Pravi izredni prevoz v primerih in pod pogoji, določenimi 
Brez d

nu 0 javnih cestah, tudi brez dovoljenja za izredni prevoz, 
vleke °v

1°''en'a se lahko opravi izredni prevoz tudi v primeru 
vozila varjene9a a|i poškodovanega avtobusa ali tovornega 
kjer se ^s'avliene9a na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, 
cest n • ° ,0 vozil° izlo6iiz prometa, ter pluženja in posipanja zimskem vzdrževanju cest. 

(v^narn-''*' sprem|ievalec in organizator oziroma organizatorka 
biti za 3 'n'em besedilu: organizator) izrednega prevoza morajo 
prog 

l2vaianje izrednih prevozov usposobljeni po predpisanem 
0 usno"1 u Med izvaianiem izrednega prevoza morajo imeti potrdilo 

'ienosti pri sebi in ga na zahtevo dati policistu na vpogled. 

Za ora'Ster' pris,0ien za promet, predpiše program usposabljanja 
p0goj,ni2a,orie' spremljevalce in voznike izrednih prevozov, 
Za izv' i m°ra lzP°'nievati izobraževalna ali druga organizacija 
°Prav|Va'an'e t69a Pro9rama, obrazec potrdila o uspešno in p'®nem Programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih, 

Plasti organizacije za izvajanje tega programa. 

opravi'0'30 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
naroč 't- '2rec'n' Prevoz, oseba, ki naloži tovor in oseba, ki je 
°dstavk prevoza' ki se opravlja v nasprotju z drugim ali tretjim 
ki rav °m ,69a člena'ter voznik, spremljevalec ali organizator, na v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 
(D\ J 
Pravn ^'°b° na'mani 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
izred 

a oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja 
kj n Pfvoz, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
P°sam .,ov<?r' in Pravna oseba ali samostojni podjetnik 
d 

k' i® naročnik prevoza, ki se opravlja v nasprotju z 
m0st0-a" tretiim odstavkom tega člena, ter pravna oseba in sa- 
nasnJ« podjetnik posameznik, ki opravlja izredni prevoz v 
ne osh S pel'm odstavkom tega člena, odgovorna oseba prav- e pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

Nalaganje in razlaganje tovora 
70. člen 

9°'iem'aS3an'6 ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod po- 
peo ' c'a zaradi tega ni ustavljen promet vozil ali onemogočen 

drugih udeležencev cestnega prometa. 

tovor9 '6 vozi'° ustavljeno na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja a> ustavitev ne sme trajati dlje, kot je nujno potrebno. 
/q\ A 
viti n 6 ,r6l3a zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo usta- 
nie a.pešpo,i ali kolesarski poti, mora imeti voznik za to dovolje- pns,ojnega občinskega organa. 

cest« nf'a9aniem ali razlaganjem tovora se ne sme onesnažiti ali povzročiti čezmernega hrupa. 

ravn2 ^'°bo 20 °00 tolanev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju z določbami tega člena. 
-j 

Prav naimanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nasj13 °se'3a al' samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
be |fro,|u z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne ose- pa z najmanj 40.000 tolarjev. 

IV. POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV 

Prepoved uporabe določenih naprav ali opreme 
71. člen 

(1) Voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na 
način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali 
zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). 

(2) Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih 
naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno 
zaznavanje v cestnem prometu. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je med vožnjo dovoljeno 
telefoniranje, vendar le ob uporabi v vozilo vgrajene naprave za 
prostoročno telefoniranje. Pri opravljanju nalog, potrebnih za 
reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike 
materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in 
nalog policije, je med vožnjo dovoljena uporaba radijske postaje. 

(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena. 

Trajanje vožnje 
72. člen 

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

(2) Najkasneje po šestih dnevnih vožnjah mora imeti voznik 
tedenski počitek, kot je določeno v 76. členu tega zakona. 

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

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

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

(6) Teden je čas od ponedeljka od 00.00 ure do nedelje do 24.00 
ure. 

(7) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena. 

(8) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, tretjim ali petim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

Odmor 
73. člen 

(1) Najkasneje po 4 urah in 30 minutah vožnje mora imeti voznik 
najmanj 45-minutni odmor, razen če takrat že ne začne z dnevnim 
ali tedenskim počitkom. 
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(2) Odmor iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti z najmanj 
tremi 15-minutnimi odmori, razporejenimi med 4 in polurno vožnjo. 

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

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

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

(6) Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(7) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

Dnevni počitek 
74. člen 

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

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

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

(4) Dnevni počitek voznik lahko prebije na ležišču v vozilu, če 
vozilo ta čas stoji. 

(5) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(6) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

Prekinitev dnevnega počitka 
75. člen 

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

voznik mora imeti možnost preživeti del dnevnega počitka na 
kopnem neposredno pred ali po delu dnevnega počitka, ki ga 
je preživel na trajektu ali vlaku; 
čas med obema deloma dnevnega počitka iz prejšnje alinee 
mora biti čim krajši in v nobenem primeru ne sme presegati 1 

ure pred vkrcanjem ali po izkrcanju vozila na oziroma s trajal 
ali vlaka. V čas vkrcavanja oziroma izkrcavanja se všteva 

tudi čas, porabljen za carinske formalnosti; 
voznik mora imeti v času obeh delov dnevnega poči" 
zagotovljeno ležišče. 

(2) Če je dnevni počitek prekinjen na način, določen v tem členUi 

mora biti skupni čas dnevnega počitka podaljšan za dve uri. 

(3) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, I" 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekrši 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba Pa 1 

najmanj 200.000 tolarjev. 

Tedenski počitek 
76. člen 

(1) V vsakem tednu se eden od dnevnih počitkov podaljša tako, 
da skupaj s tedenskim počitkom znaša najmanj 45 neprekinjeni11 

ur (v nadaljnjem besedilu: tedenski počitek). 

(2) Tedenski počitek se lahko skrajša na najmanj 36 neprekinjeni*1 

ur, če poteka na mestu, kjer je na podlagi licence zagotovljen® 
parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanjen, ali na najf13"' 
24 neprekinjenih ur, če poteka drugje. 

(3) Vsako zmanjšanje tedenskega počitka je treba nadomestiti1 

enakovrednim neprekinjenim počitkom pred koncem tretje9a 

tedna, šteto od tedna, v katerem je bil tedenski počitek skrajšan- 

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

(5) Pri mednarodnem občasnem prevozu in izmeničnih vožnja*1 

potnikov, za katere velja četrti odstavek 72. člena tega zakona, 
se lahko tedenski počitek prenese v naslednji teden in se izkoristi 
skupaj s tedenskim počitkom v tem tednu. 

(6) Vsak počitek, ki je nadomestilo za skrajšanje dnevnega ali 
tedenskega počitka, mora biti dodan drugemu, najmanj 8 ur 

trajajočemu počitku. Na voznikovo zahtevo se mu ta počite* 
dodeli v kraju, kjer ima prevoznik na podlagi licence zagotovljeno 
parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanjen. 

(7) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, 
ravna v nasprotju s prvim, drugim, ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(8) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali šestim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

Prepovedano nagrajevanje 
77. člen 

(1) Prepovedano je kakršnokoli nagrajevanje voznika za 

prevoženo razdaljo ali količino prevoženega blaga, če so s teff 
kršeni predpisi o trajanju vožnje in počitkih voznikov ali drugi 
predpisi o varnosti cestnega prometa. 

(2) Z globo najmanj 4.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršeK 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
400.000 tolarjev. 
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Tahograf 
78. člen 

iir)eti°t0rna voz'la*ki morai° biti opremljena s tahografom, morajo 
na tiD

V.n'em Pravilno vložen in izpolnjen ustrezen zapisni list glede 
ključ j* 9rafa in hitrostno območje. Voznik mora imeti pri sebi 
so 9rafa in izpolnjene zapisne liste iz tahografa, iz katerih 
dejawZV'dn' P°da,ki o vožnji, odmorih in počitkih ter drugih 
dan v

n°Sti'1 vozn''<a v tekočem tednu, ter zapisni list za zadnji 
tednu°2n'e V Pretel<'ern tednu. V primeru, da je bil voznik v tekočem 
odsot 0dsoten z dela, mora imeti v vozilu potrdilo delodajalca o 
na d n°S*'z cle'a- elektronski snemalni opremi, ki beleži podatke 
kartica^0n na<^'n kot tahograf, nadomešča zapisni list zapisna 

g*"** na zahtevo policista ali pristojnega inšpektorja oziroma 
kont |0rica (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) dolžan omogočiti 
zaDj™ ,ahografa ali snemalne opreme ter izročiti na vpogled 
•udi (J19 ''S,.e' 2aP'sno kartico ali izpis iz snemalne opreme kakor 
snem T0''*' pre9'ed napisnih listov, zapisne kartice ali izpisa iz 
odvz 6 opreme- Policist ali pristojni inšpektor lahko začasno 
Post T zap'sni "s1 a'l izPis lz snemalne opreme kot dokazilo v P u a'i v isti namen opravi prepis podatkov iz zapisne kartice. 

lahlf3 SUmu' da tahograf ali snemalna oprema ne deluje pravilno, 
Preni po'icist ali pristojni inšpektor odredi, da se opravi izredni 
Povs !a,109rafa ali snemalne opreme in vseh drugih, z njim 
(ioi„ anitl elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu za pravilno ae|ovanje le-teh. 

i)mPreg,ed iz prei^nie9a odstavka opravljajo pravne osebe in 
za n Podjetniki posamezniki, kijih pooblasti minister, pristojen Promet. o pregledu se izda pisno mnenje. 

zaht^'niSter' pris,°ien za Promet natančneje določi tehnične 
2aDi

ev.8'. ki iib mora izpolnjevati tahograf, snemalna naprava in 
Izred ni

h'ist' P°st°Pke ugotavljanja skladnosti, vgradnje, rednih in 
o2j 

n Pregledov ter zahteve, ki jih morajo izpolniti pravne osebe 
,ma samostojni podjetniki posamezniki za izvajanje rednih in 
nih pregledov. 

/ 0\ * 

oseh6'6 S6'da izP°'niujejo zahteve iz prejšnjega odstavka pravne 
mer G|' k' ima'° veljavno odločbo ministra, pristojnega za 
sklad V'6 ° imenovaniu za izvajanje postopkov ugotavljanja 
kont T8''t9r rednih in izrednih overitev za nadzorne naprave za 
sam C'e'a vozn'ka in gibanja vozila v cestnem prometu oziroma 
Uq 

os,°ini Podjetniki posamezniki, ki imajo za izvajanje postopkov 
nan aV 'a skladnosti ter rednih in izrednih overitev za nadzorne 
p prave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem 
sta ^e,u veljavno akreditacijsko listino izdano v skladu s aardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov. 

PokTah°9ra' ali snerria'na oprema ne sme biti poškodovana, 
snr ar,ena a'i predelana tako, da beleži manjše hitrosti oziroma 6rr|enjene druge vrednosti. 

S0 ^ pre9'0C'u iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da 
Prert i fflf a'' snemalna oprema poškodovana, pokvarjena ali 
dru 9 tako. da beleži manjše hitrosti oziroma spremenjene 
la 

8Rednosti ali se ugotovi, da ne deluje, plača stroške pregleda 
nro i vozi'a. katerega tahograf ali snemalna oprema je bila ►"egiedana. 

a^ porabljene zapisne liste ali zapisne kartice, izpise iz te kartice 
Sedežuatke' 2apisane na dru9' medii' m°ra prevoznik hraniti na 

ravn ^ 9'°bo 50 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

(11) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali devetim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

(12) Z globo najmanj 4.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa 
z najmanj 400.000 tolarjev. 

Zapisni list in zapisna kartica 
79. člen 

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

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

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

(4) Voznik mora zagotoviti, da se čas zapisa na posameznem 
listu ujema z uradnim časom države, v kateri je vozilo registrirano, 
in upravljati preklopne mehanizme ter zagotoviti, da so sproti in 
jasno zapisani: 
a) čas vožnje; 
b* čas drugih dejavnosti; 
c) druga obdobja, in sicer: 

- čas, ko je čakal, to je čas, ko je bil v pripravljenosti na 
delovnem mestu; 

- čas, ko je bil med vožnjo v vozilu kot sovoznik; 
- čas, ko je počival med vožnjo drugega voznika; 
- odmori med delom in čas dnevnega počitka. 

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

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

(7) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 
tega člena. 

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

(9) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z 
najmanj 200.00C tolarjev. 
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Izjeme 
80. člen 

Določbe od 72. do 76. člena tega zakona ne veljajo za prevoze: 
- z vozili, ki v skladu s predpisi ne potrebujejo tahografa ali 

snemalne opreme; 
z vozili, s katerimi se opravlja prevoz potnikov v linijskem 
mestnem prometu; 

- z vozili, s katerimi se opravljajo javni linijski prevozi potnikov 
v cestnem prometu, kjer linija ni daljša od 50 km. 

Gospodarska vožnja 
81. člen 

(1) Gospodarske vožnje se smejo opravljati v kmetijski dejavnosti 
z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora, pri prevozu oseb v 
okviru turistične ponudbe pa tudi s cestnim turističnim vlakom. 
Gospodarske vožnje se lahko opravljajo le na kratkih razdaljah 
na nekategoriziranih in občinskih cestah, na državnih cestah pa 
le s pisnim dovoljenjem upravljavca ceste. 

(2) Ob upoštevanju prostega profila ceste in cestnih objektov 
lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim se pri 
gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil tega zakona 
oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za največ 20 %, 
višina pa za največ 10 %. 

(3) Če v skladu s prejšnjim odstavkom širina tovora presega 
predpisano, mora biti tovor na najbolj izpostavljenih bočnih točkah 
na sprednji in zadnji strani označen s predpisanimi tablami na 
način, določen prvem odstavku 67. člena tega zakona. Cestni 
turistični vlak mora biti na vlečnem in na zadnjem priklopnem 
vozilu označen z dobro vidnima rumenima utripajočima lučema. 

(4) Gospodarske vožnje se smejo opravljati le podnevi. Na cesti, 
osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro vidnost vozil, 
se lahko ponoči opravljajo vožnje s cestnim turističnim vlakom. 
Na cesti, na kateri je največja dovoljena hitrost v skladu z drugim 
odstavkom 31. člena tega zakona večja od 50 km/h, je vožnja 
cestnega turističnega vlaka prepovedana. 

(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na določe- 
nem območju in v določenem časovnem obdobju, mora 
upravljavec ceste na to opozoriti druge udeležence cestnega 
prometa s predpisano prometno signalizacijo. Cesto ali njen del, 
po katerem poteka proga cestnega turističnega vlaka, mora 
označiti s predpisano prometno signalizacijo ter urediti in označiti 
končni postaji in morebitna vmesna postajališča. Končni postaji in 
postajališča cestnega turističnega vlaka morajo biti zunaj vozišča. 

(6) Prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom zunaj označene 
proge iz prejšnjega odstavka je prepovedan. 

(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki^ 
ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim od- 
stavkom tega člena. 

(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prp' ršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ra ■ • v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najma . 
50.000 tolarjev. 

Varnostni pas 
82. člen 

(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki oziroma potnice (v 
nadaljnjem besedilu: potnik) v motornem vozilu, na vseh sedežih, 

kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, ki ga je predvide 
proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu- 
proizvajalec) vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistem3' 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za avtobus0 

mestnega potniškega prometa in za avtobuse, ki imajo stojišč3' 
na katerih potniki stojijo. 

(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega odstavK3 

tega člena, ki z veljavnim zdravniškim potrdilom dokaže, da pas" 
zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati. 

(4) Minister, pristojen za zdravje, izda natančnejši predpis 0 

zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam iz prejšnjega 
odstavka ni treba uporabljati varnostnih pasov ter o obliki in vsebini 
zdravniškega potrdila. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik a" 
potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

Zaščitna čelada 
83. člen 

(1) Voznik in potnik na kolesu z motorjem, motornem kolesu, 
trikolesu, lahkem štirikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine, 
mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščit"0 

motoristično čelado. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne čelade nl 

treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z vgrajenim 
zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane 5 

posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za homologad)0 

vozil, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni sistem. 

(3) Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo ali kolo s pomožnim 
motorjem, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologiran" 
zaščitno kolesarsko ali motoristično čelado. Enako velja tudi za 
otroka, ki se na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem vozi kot 
potnik. 

(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik a" 
potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, in 

jahač, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

Vleka pokvarjenega vozila 
84. člen 

(1) Vleka dvoslednega motornega vozila je dovoljena le, če se to 
zaradi okvare ne more premikati samo. Vleka enoslednega vozila 
je prepovedana. 

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

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

(4) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov. 

(5) Med vleko morata imeti obe vozili vklopljene varnostne utripajo- 
če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali te ne delujejo, m°ra 

biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena rumena utripajoča 
luč, ki mora biti dobro vidna z vseh strani. Če rumena utripajoča 
luč ni dobro vidna z zadnje strani, mora biti taka luč tudi na 
vlečenem vozilu. 
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Po avt 8 na določbi dru9e9a in tretjega odstavka tega člena je 
v'ska °C|^Sti a'' cest'' rezervirani za motorna vozila, dovoljena 
kraja P. ar>ene9a tovornega vozila ali avtobusa do najbližjega mo90če okvaro odpraviti, če vleka takega vozila po esti nižje kategorije ni mogoča 

^oraVt'0^ P° avtoces,i a,i ces,i- rezervirani za motorna vozila, 
Vozi|0 

v|ečeno vozilo oprto na vlečno vozilo ali na priklopno 
Prižaa 23 V'e^° P°kvarjenih vozil, na obeh vozilih pa morata biti 
na vlef na'man' po dve dobro vidni rumeni utripajoči luči, in sicer 
žanr,- nem V02'lu na sprednji strani, na vlečenem vozilu pa na ac3nJi strani. 

ravna ^'0t>0 30 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki v nasprotju z določbami tega člena. 

pravn ^'°'30 na'man) 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek a°seba al' samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
30 oaa 1U Z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 'uuu tolarjev. 

85. člen 

9orrv°^Var'en° motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali dro- 
2 vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni avto- 

°bil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo 

' 2
a.uPrav'ianje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje. drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upravljanje, če 

Panjegova skupna masa presega maso vlečnega vozila, pa 

deluj Zh'bn0 delovno zavoro' ki deluje tudi, kadar motor ne 

rnotn6 iz Prei^njega odstavka ni izpolnjen, se lahko vleče mo vozilo le tako, da je oprto na vlečno vozilo. 

sm^K^8^ z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom ne 
1 manjša od 3 m in ne večja od 5 m. 

nJtu.°t?,rne9a vozila, ki ni označeno z veljavno prometno nalepko, 
voljeno vleči z vrvjo ali drogom. 

ralif 9'0b° 30 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju z določbami tega člena. 

P^a\f 9'°b0 na'mani 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nas 

na ,oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
30 (v^t)u z dol°čt>ami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj uu° tolarjev. 

86. člen 

Drvo"8^600 vozil° sme upravljati oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 9a odstavka 137. člena tega zakona. 

ravn^ ^'°k° 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki a v nasprotju z določbo tega člena. 

PrLf ®'°')0 najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
njo na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi vož- v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z 
naimanj 50.000 tolarjev. 

87. člen 

(1) Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim priklopnim 
vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega prostora zunaj 
vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa. 

(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

88. člen 

(1) Pri vleki ponoči morajo biti na vlečenem vozilu prižgane najmanj 
pozicijske luči. Na vlečnem vozilu mora biti prižgana najmanj ena 
rumena utripajoča luč, ki mora biti dobro vidna z vseh strani. Če 
rumena utripajoča luč ni dobro vidna z zadnje strani, mora biti 
taka luč tudi na vlečenem vozilu. 

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

(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(4) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
30.000 tolarjev. 

Vleka priklopnega vozila 
89. člen 

(1) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči največ eno priklopno 
vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa največ dve 
priklopni vozili, razen pri gospodarski vožnji za prevoz oseb v 
turistične namene (turistični vlak), pri kateri so dovoljena največ 
tri priklopna vozila. 

(2) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči priklopno vozilo le, če je 
na vozilu vgrajena homologirana vlečna naprava tako, kot je določil 
proizvajalec vozila. 

(3) V primeru, da priklopno vozilo ali tovor na njem zakriva vidno 
polje v vzvratnem ogledalu vlečnega vozila, morata biti na vlečnem 
vozilu nameščeni dodatni vzvratni ogledali, ki omogočata 
normalno vidno polje. 

(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
40.000 tolarjev. 
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V. VARSTVO UDELEŽENCEV CESTNEGA PROMETA 

Varstvo otrok 
90. člen 

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni 
posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. 

(2) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se 
pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali odhod iz 
šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, 
organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali 
druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem 
prometu. 

(3) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za 
pešce, mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, 
stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene 
barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa 
mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni 
znak »ustavi«, s katerim ustavi prometni tok vozil in omogoči 
otrokom varno prečkanje vozišča. 

(4) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo 
pred prehodom in pustiti otroke mimo. 

(5) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole 
ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko 
tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice 
(v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvo- 
jitelji oziroma posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), 
skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem besedilu: skrbniki) 
oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) 
otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko 
prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v 
šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbni- 
ki oziroma rejniki. 

(6) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, 
ko se starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so 
otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so sezna- 
njeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se 
srečujejo s cestnim prometom. 

(7) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, 
sme policist obvestiti njegove starše, posvojitelje, skrbnike 
oziroma rejnike. 

(8) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

Prevoz skupine otrok 
91. člen 

(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki 
poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu, izpolnjuje tudi 
posebne pogoje glede starosti, naprav in opreme in je označeno 
s predpisanim znakom. Avtobus, s katerim se prevaža skupina 
otrok, ki presega predpisano starost, mora poleg rednih tudi na 
preventivne tehnične preglede. 

(2) Skupino otrok, ki se vozi z avtobusom, mora, razen pri prevozu 
v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj 
en pedagoški spremljevalec (učitelj oziroma učiteljica, vzgojitelj 
oziroma vzgojiteljica, trener oziroma trenerka ipd.), ki skrbi za 
varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za 
red in varnost otrok v vozilu. 

(3) Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajeni'1 

vozilu. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisa/1 

varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgraje'1111' 
varnostnimi pasovi. 

(4) Voznik, ki vozi skupino otrok, mora poleg splošnih P°9°i®V' 
predpisanih v tem zakonu, izpolnjevati posebne pogoje glefl 

posedovanja vozniškega dovoljenja oziroma vozniških izkuše11'- 

ko (5) Voznik iz prejšnjega odstavka ne sme v delovnem dnevu, * 
vozi skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo n 
njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila (nP; 
vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali ekskurzije, izvede*8 

ali sodelovanje pri izvedbi športne vadbe ali treninga ipd.). 

(6) Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše posebne P°" 
goje, ki jih mora izpolnjevati voznik, ki vozi skupino otrok, in vozil0' 
s katerim se prevaža skupina otrok. Minister, pristojen za šolstv 
in šport predpiše število pedagoških spremljevalcev glede na 
število otrok v vozilu in druge, za varnost pomembne okoliščin0' 
njihove naloge pri spremljanje skupine otrok, ter pogoje, ki i1 

morajo izpolnjevati. 

(7) Skupina otrok je skupina najmanj pet otrok, ki predstavlja 
večino potnikov v vozilu. Skupina pet ali več otrok, sestavljena 
družinskem krogu, ne šteje za skupino otrok po tem zakonu. 

(8) Določila tega člena se ne uporabljajo v javnem linijskerm 
avtobusnem prevozu. 

(9) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pedago^1 

spremljevalec ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 

člena. 

(10) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, kj 
vozi skupino otrok v nasprotju z določili tega člena a" 
podzakonskega akta, izdanega na njegovi podlagi. 

(11) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prevaža 
skupino otrok v nasprotju z določili tega člena ali podzakonskega 
akta, izdanega na njegovi podlagi, odgovorna oseba pa z najmanl 
200.000 tolarjev. 

92. člen 

(1) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo P° 
cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vo- 
zišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna 
površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. 

(2) Učenci oziroma učenke prvega in drugega razreda osnovna 
šole, morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz 

prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu- 

Odgovornost staršev, posvojiteljev, skrbnikov in 
rejnikov 
93. člen 

(1) Če otrok ali mladoletnik prekrši predpise o varnosti cestnega 
prometa, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ai| 
nadzorstva nad njim, se za prekršek opustitve dolžne skrbi a'| 
nadzorstva kaznujejo z globo najmanj 20.000 tolarjev njegov1 

starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki. 

(2) Starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki so v primeru i1 

prejšnjega odstavka dolžni plačati tudi stroške iz 23., 122., 239-' 
240., 242. in 247. člena tega zakona. 
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t6q Pus,itev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prvega odstavka 
oziro ■ nast0P' zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji, skrbniki 
"asD v re'n'^ omogočijo, dovolijo ali dopustijo vožnjo vozila v ,u s predpisi o varnosti cestnega prometa. 

Pešci 
94. člen 

P6šcev°' mora'° "Porajati prometne površine, namenjene hoji 
/nv i 

nika 6 03 V02'®ću ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali ploč- 
ski '|e pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesar- 
knio ' a" s,ez'' vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov s s Pomožnim motorjem. 
(3) p 
Prav fS|fC ne Sme ^°d'ti P° vozišču ali se zadrževati na njem, ak0 ne sme nanj nenadoma stopiti. 

po v 9 ®-'ecie na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci 
pešc°2IS^U-,am' k!er n' Pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. 1 morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. 

S'2'®moma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri 
ipd)' 'e ,0 zar|je varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču 

PeŠ8c' ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo 
mer°2n° sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora v pri- 
vodi-12 četrtega odstavka tega člena hoditi ob desnem robu 
ga m V smer' ^°ie- Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, 
se °ra Vodit' na sv°i'levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki 021 v invalidskem vozičku. 

S**ec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta 
VQ . 'en °d njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati 
loče • .zuna' Prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ni ali ju loči neprekinjena ločilna črta. 

Poti'3®?60 mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši 
' reden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori. 

rav^ 10-000 tolarjev se kaznuje za prekršek pešec, ki 
PPi a v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, šestim, sed- 

i osmim odstavkom tega člena. 

sku' ^ 9l0b0 ^0-000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator 
no *9 |3e^cev' ki ne zagotovi hoje organizirane skupine sklad- s sestim odstavkom tega člena. 

Posebna prevozna sredstva 
95. člen 

Pri ^0se^na Prevozna sredstva so invalidski vozički, otroška 
čai °2na sreds,va ter športni pripomočki in naprave, ki omogo- 
roi •?l')anie' hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, 
na ^' smuči, sanke, otroško kolo in po namenu uporabe podob- 

Prevozna sredstva, ki niso vozila po tem zakonu. 

Pri P°S6t3na Prevozna sredstva se lahko uporabljajo v cestnem metu samo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev oziroma vožnja 

ali6S' Pri ,em uporabniki teh prevoznih sredstev ne smejo ovirati 
prj|°9rožati pešcev ali kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo 
p .a90c|iti razmeram v prometu, na površinah, namenjenih 

•f. Pa ne smejo presegati hitrosti, s kakršno se gibljejo 

(3) Posebnih prevoznih sredstev, razen invalidskih vozičkov, ni 
dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu 
motornih vozil. 

(4) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo 
predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje. 

(5) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor, in 
ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, ipd.), v 
cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena uporaba 
motornih sani v cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje 
človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike 
materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih 
primerih sme v skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za 
vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti 
motorno vozilo. 

(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 

Osvetlitev pešcev 
96. člen 

(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi 
po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanj- 
šani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki oddaja 
belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj 
in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti drugih udeležencev v 
cestnem prometu. 

(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem nase- 
lju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora 
nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, 
svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje 
strani, ali odsevnik iz prvega odstavka 92. člena tega zakona. 

(3) Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali 
v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na začetku 
in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo 
svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi 
udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo. 

(4) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pešec, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator 
skupine pešcev, če skupina ni osvetljena, kot to določa tretji 
odstavek tega člena. 

Območje umirjenega prometa 
97. člen 

(1) Za območje umirjenega prometa lahko pristojni organ določi 
del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. 

(2) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost pred 
drugimi udeleženci cestnega prometa. 

(3) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti posebno 
previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovo- 
ljena igra v tem območju. 

(4) V območju umirjenega prometa so prepovedane pnreditve na 
cestah, v katerih so udeležena motorna vozila v vožnji. 
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(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ne 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z drugim, 
ali tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje voznik motornega vozila, 
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizator prireditve, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Območje za pešce 
98. člen 

(1) Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce del ceste ali 
cesto v naselju ali del naselja. 

(2) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov 
posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako, da ne 
ovirajo ali ogrožajo pešcev. 

(3) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti 
zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila 
zaščite in reševanja, vozila policije, vozila, s katerimi se opravljajo 
naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za 
vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov in vozila, 
ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 52. člena tega zakona. 
Druga vozila smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to 
dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo. 

(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

Območje omejene hitrosti 
99. člen 

Za območje omejene hitrosti lahko pristojni organ določi naselje 
ali del naselja, ki predstavlja funkcionalno celoto, v kateri je treba 
zaradi gostote ali drugih značilnosti prometa pešcev ali kolesarjev 
in njihove varnosti omejiti hitrost na manj kot 50 km/h. 

Vstopanje in izstopanje potnikov 
100. člen 

(1) Mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču, morajo vozniki 
voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopa- 
jo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in po- 
sebno previdno. 

(2) Vozilu iz prejšnjega odstavka je treba v naselju omogočiti 
speljevanje s postajališča, ko voznik to nakaže s predpisanim 
znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci v cest- 
nem prometu zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi ustaviti. 
Voznik avtobusa sme dati znak, da bo odpeljal s postajališča, 
šele ko zapre vrata in je pripravljen za vključitev v cestni promet. 
V promet se sme vključiti le, če s tem ne ogroža drugih udeležen- 
cev cestnega prometa. 

(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je posebej 
označeno za prevoz otrok in ima vključene varnostne utripalke, 
ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik dolžan voziti z zmanjšano 
hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 

(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz otrok in ima 
vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, 
ustavljeno na smernem vozišču, vožnja mimo za vozila, ki vozijo 
po istem smernem vozišču, ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo 

mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa nn°'aj. 
voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po P0,r6 

vozilo ustaviti. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ; 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstav- 
kom tega člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke. 

(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, kin® 
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določba"1 

tega člena. 

Prevoz oseb 
101. člen 

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

(2) V bivalnem in lahkem priklopniku ni dovoljeno prevažati oseb' 

(3) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem potrdilu nima vpis3' 
nih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sed®* 
žev. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v 

vozilu. 

(4) Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki niso 
varno vstopili oziroma izstopili, in dokler vrata avtobusa niso za- 
prta. 

(5) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, sfl 

sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev. Na 
delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v takem primerU 

prižgana rumena utripajoča luč. 

(6) V bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor je v 

prometnem potrdilu vpisanih sedežev. Potniki morajo med vožnjo 
sedeti na sedežih. 

(7) Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki je očit- 
no pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil. 

(8) Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki ga vleč® 
traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet oseb, ki s° 
potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora. 

(9) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz petega ali osmega odstavka 
tega člena, ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola, mamil a» 
psihoaktivnih zdravil. 

(10) Osebe iz osmega odstavka tega člena ne smejo v vozi|u 

stati, sedeti na stranicah tovornega prostora ali na nestabilna^1 

oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega 
višino stranic tovornega prostora. 

(11) Na tovornem vozilu, ki nima stranic tovornega prostora, in 
na prekucniku ni dovoljeno voziti oseb. 

(12) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti 
druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za 
prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem potrdilu. Otrok, mlajši od 
12 let, se sme na traktorju ali na delovnem stroju voziti le, če j® 
zavarovan z njegovi telesni rasti primernim zadrževalnim 
sistemom. 

(13) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega stroja ali 
motokultivatorja ni dovoljeno prevažati osebe. 
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zadrž 8d voznj° v dvoslednem motornem vozilu z vgrajenim 
°(j i5QValnim sistemom mora biti otrok, mlajši od 12 let ali manjši 
°troko Cm' zavarovan 2 zadrževalnim sistemom, ki je primeren 
kater ^ telesni rasti in telesni masi. V osebnem avtomobilu, v ®m zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila otroka ni 
zariT,- 8 2avar°vati na tak način, sme sedeti tak otrok le na ađnJem sedežu. 

javnj^°2n'k za<^e,n''< ne sme voziti vozila, s katerim se opravlja prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne potrebe. 

ravL^ ^'°bo 30 000 tolariev se kaznuje za prekršek voznik, ki v nasprotju z določbami tega člena. 

Pravrf ^'°^° na'mani 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
njo v a 0Sel:)a ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi vož- 
cjVana

na
)
Spro,iu s prvim, drugim, tretjim, petim, osmim, enajstim, 

vorna m' trinaistim a'i petnajstim odstavkom tega člena, odgo- a oseba pa z najmanj 30.000 tolarjev. 

Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
102. člen 

ali)ko?leSarii.morai° voziti P° kolesarskem pasu, kolesarski stezi 
desn 8Sarski P0,i- ^jer ,etl prometnih površin ni, smejo voziti ob ern robu smernega vozišča v smeri vožnje. 

potjK?.lesarii rnorajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski 
omo Q8r sme,a voziti dva kolesarja vzporedno, če širina poti to 

(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano: 
• zpustiti iz rok krmilo kolesa; 

3' av|gniti noge s pedal; 
■ voditi, vleči ali potiskati druga vozila; 

5' PUs,iti se vleči ali potiskati; 
6 [?revazat' Predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; ožiti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače. 

sonf^ '6 kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kole- 
in . .!? Priklopnim vozilom takšna, da kolesar lahko obvlada kolo 
Prikl' °Pn° vozi'°in da se priklopno vozilo ne more samo odpeti, 
stra °'3n0 voz''° ne sme biti širše od 80 cm. Na sredini zadnje 
pred™ ^r'k'°Pne9a vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, 
Pa m

P'San za Pr'klopna vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti °ra biti nad njim prižgana rdeča pozicijska luč. 

žatj' pr^'°Pnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno preva- 
narr| °

seb. razen v priklopnem vozilu, konstruiranem in 
vozil n'enem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno 

° ,rnora ustrezati pogojem iz prve in četrte alinee šestega 
°dstavka tega člena. 

čeMe3 kolesu i® dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, 
no o na kolesu Pri,rien poseben sedež za otroka in je kolo dodat- 
velikPrem''eno s st°Pa|kami za noge, ki morajo biti prilagojene 
. °sti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako: 
. Pa ustreza velikosti otroka; 
. a jG trdno povezan s kolesom; 

a je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje 
. Pre9lednosti in gibljivosti; 

a onemogoča poškodovanje otroka. 

kon?VG a'' Ve^ oseb se sm® voziti le na kolesu posebne 
ali V

S IUkci'®' ki i® izdelano tako, da omogoča varno vožnjo dveh ®c oseb in mora imeti za vsako osebo poseben sedež, držalo 
za r°ke in pedala 

(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme 
prevažati otroka le polnoletna oseba. 

(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na 
zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani kolesa mora 
imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali 
oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne 
odsevnike. 

(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira pro- 
meta. 

(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s pomožnim 
motorjem. 

(12) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju s šestim, osmim ali desetim odstavkom tega 
člena. 

(13) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki 
ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim, sedmim 
ali devetim odstavkom tega člena. 

Motorna kolesa in kolesa z motorjem 
103. člen 

(1) Motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik za prtljago 
na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Ta priklopnik ne sme 
biti širši od enega metra in mora biti pripet tako, da se ne more 
sam odpeti in da je zagotovljena njegova stabilnost. 

(2) Voznik motornega kolesa sme prevažati potnika samo, če je 
na vozilu vgrajen za potnika poseben sedež in stopalke za noge 
ali če ima stranski priklopnik. Potnik na motornem kolesu mora 
imeti med vožnjo noge na stopalkah. 

(3) Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša od 12 
let. 

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

(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanjšuje 
stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila, se voziti po enem 
kolesu, se držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati 
predmetov, ki bi ga ovirali pri vožnji, ali potiskati oziroma vleči 
drugih udeležencev cestnega prometa. 

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo z motorjem. 

(7) Voznik kolesa z motorjem, mlajši od šestnajst let, ne sme 
prevažati potnika. 

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

(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena. 

Vprežna vozila 
104. člen 

(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas, dokler se 
premika v prometu na cesti, in sicer čim bližje desnemu robu 
vozišča. 
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(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nad- 
zorstva. 

(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vprež- 
nega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

105. člen 

(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti stara 
najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali. 

(2) Spremljevalec mora biti za vprežnim vozilom, če je to potreb- 
no zaradi tovora oziroma za priklopnim vozilom, kadar je to doda- 
no vprežnemu vozilu. Spremljevalca zagotovi voznik. 

(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne smejo 
presegati predpisanih dimenzij, razen pri gospodarski vožnji. 

(4) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravo za zaviranje. 

(5) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora imeti vprežno vozilo 
oziroma vprežno vozilo s priklopnim vozilom na sprednji strani 
najmanj eno luč, ki oddaja belo svetlobo in na zadnji strani naj- 
manj eno luč, ki oddaja rdečo svetlobo, ki morata biti nameščeni 
levo od vzdolžne osi vozila. Vprežno vozilo mora imeti na zadnji 
strani dva rdeča odsevnika, ki ne smeta biti trikotne oblike, 
priklopno vozilo pa dva trikotna rdeča odsevnika, nameščena 
simetrično na vzdolžno os vozila. 

(6) Z globo 20.C 90 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vprež- 
nega vozila, ki r> %na v nasprotju z določbami tega člena. 

106. člen 

(1) Voznik mora zagotoviti, da je vprežna žival sposobna vleči 
vozilo. Nesposobni je vprežna žival, ki je vidno utrujena, bolna ali 
poškodovana. 

i 
(2) Z globo 20.00C tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vprež- 
nega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člen^. 

I 
107. člen 

(1) Vprežnemu vozilu se ne sme dodati priklopnega vozila, razen 
kadar se z njim opravlja gospodarska vožnja, ko se mu sme 
dodati največ eno priklopno vozilo. 

(2) Vez med voziloma mora biti toga in izvedena tako, da se ne 
more zlomiti oziroma da se priklopno vozilo ne more samo odpeti. 

(3) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je dodano 
priklopno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali. 

(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vprež- 
nega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Živali v prometu 
108. člen 

(1) Za jahače, goniče in vodiče živali, udeležene v cestnem pro- 
metu, se uporabljajo določbe tega zakona o pešcih, če ta zakon 
ne določa drugače. 

(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica in večje živali), ki lahko 
ogrozijo varnost cestnega prometa, so lahko na cestah, 
namenjenih prometu motornih vozil, le v spremstvu osebe, ki jih 
varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila ali z vozilom. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na posamezni 
občinskih cestah dovoljeno voditi živino na pašo s traktorjem, C 
tako določi občina v skladu s prvim odstavkom 16. člena te9a 

zakona in na teh cestah opozori na to druge udeležence cestneg® 
prometa s predpisano prometno signalizacijo. 

(4) Jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvlada" 
žival, na kateri jezdi. Jahač, mlajši od 14 let, smejo jezditi le v 

spremstvu polnoletne osebe. 

(5) Jahači smejo uporabljati poti za jahače in nekategoriziran8 

ceste, občinske ceste pa le, če to ni v nasprotju s prometno 
ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno. 

(6) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste Pn 

opravljanju nalog policije. 

(7) Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišč 
v smeri ježe 

(8) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti živali- 
Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in vrsto živali, K' 
jih goni ali vodi. 

(9) Čredo živali mora spremljati primerno število goničev ali 
vodičev glede na število in vrsto živali ter značilnosti cestneg3 

prometa. 

(10) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni v 
čredi. Če je živali veliko, jih je treba razdeliti v več skupin in med 
njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence. 

(11) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu vo- 
zišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini. 

(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali zava- 
rovane tako, da ne morejo priti na cesto. 

(13) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek jahač, goni® 
ali vodnik živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena ter 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena in 
lastnik živali ali druga oseba, ki bi morala nadzirati ali zavarovali 
živali v skladu z enajstim odstavkom tega člena, pa tega ne ston- 

Avtocesta in cesta, rezervirana za motorna vozila 
109. člen 

(1) Na avtocesto ali cesto, rezervirano za motorna vozila, lahko 
zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, 
ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 km/h- 

(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, 
se sme voznik vključiti in izključiti le na označenih priključkih. 

(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste ali ceste, 
rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred vozili, ki se 
vključujejo v promet na tej cesti. 

(4) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na avto- 
cesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, mora voziti po pos- 
peševalnem pasu in se z ustrezno hitrostjo vključiti v promet, pri 
tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po njej. 

(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti ali na cesti, 
rezervirani za motorna vozila, se mora z vozilom pravočasno 
pomakniti na desni prometni pas in brez zmanjševanja hitrosti 
zapeljati na začetek zaviralnega pasu. 

(6) Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, z dvema 
ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo motorna 
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žila vozitj po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zase- 
aen 2 vozili v koloni. 

avtoces,i in °esti, rezervirani za motorna vozila, ki ima tri 
liki tn '3rometn''1 Pasov za promet vozil v eni smeri, smejo voz- 
in J^ih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,51, 
pr0m j V02'' in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti le po dveh 

Pasovih, ki sta na desni strani smernega vozišča. 
(8) p ■ 
cesti ' V0*nj' P°n°či z zasenčenimi žarometi po avtocesti ali 
paso'/

e2ervirani za motorna vozila, ki ima dva ali več prometnih 
razday-

vc>žnjo v eno smer, hitrosti ni treba prilagoditi vidni 

. *e so dobro vidne pozicijske luči spredaj vozečega vozila; 
je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega pasu 

. g načen z odsevniki za označevanje poteka ceste; 
so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez uporabe 

ar°metov z dolgim snopom svetlobe. 

vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motoma vozila, 

ranje6')OVeCiano °')ra^ani6' vzvratna vožnja, ustavitev ali parki- 

L?> odstavnem pasu je prepovedana vožnja, parkiranje ali ev, razen ustavitve v sili. 

ustau"'6 ^'ede na določbo prejšnjega odstavka lahko vozijo in 
avto ''° 03 ods,avnem pasu vozila izvajalca rednega vzdrževanja 
vozi|CeS,e pri pre9'edu in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil, 
inŠDekt°'iC''e pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in vozila 
"lora h,r'eV Pr' oprav,'an'u inšpekcijskega nadzora. Pri tem 
Ponvi ''' ozna^ena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s 1 nimi signalnimi ali zapornimi tablami. 

„S/ prirT,eru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med kolonama 
robu' Us,av'ien'ma na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu 
skih v

S^®rne9a vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencij- 

ne smejo stopiti na avtocesto ali cesto, rezervirano za rna vozila, ali hoditi po njej. 

^®Poved iz prejšnjega odstavka ne velja za: 
2 policiste pri opravljanju uradne dolžnosti; 

osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so vključene 
3 

v ogled; 
zdravstvene delavce, gasilce in druge osebe, ki nudijo 

4 2a9otavljajo potrebno pomoč; 
inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge pooblaščene 

g e'avce, kadar nadzirajo stanje ceste; 
elavce, ki delajo na označenem gradbišču na avtocesti ali 

5 ^es,i' rezervirani za motorna vozila; 
slavce izvajalca rednega vzdrževanja ceste pri opravljanju 

7 delovnih nalog; 
izvajalce izrednega prevoza, ki zaradi okvare obstane na 
avtocesti, pri označevanju ovire. 

Peš' ^ 9'°b0 30 000 ,olariev se kaznuje za prekršek voznik ali 
trin-80'. ^ ravna v nasprotju s prvim ali šestim ali sedmim ali istim odstavkom tega člena. 

ravn 2 9'°b° 40'000 ,olariev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju s četrtim ali petim ali enajstim ali dvanajstim 
davkom tega člena. 

rav' ^ 9'0t)0 50 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
t„„na,v nasprotju z drugim ali devetim ali desetim odstavkom lB9a člena. 

Uporaba ceste 
110. člen 

* 
(1) Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za druge name- 
ne pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi o javnih cestah. 

(2) O uporabi ceste, ki je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
policist takoj obvesti upravljavca ceste in pristojni organ oziroma 
službo za nadzor cest ter odredi nujne ukrepe za zavarovanje 
ceste in prometa na njej. 

(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano opravljati kakršno koli 
dejavnost (trženje, reklamiranje, uporaba zvočnih naprav itd.), ki 
bi bila v nasprotju s predpisi o javnih cestah ali pa bi njeno oprav- 
ljanje lahko vplivalo na varen in tekoč potek prometa na cesti ali 
odvračalo pozornost udeležencev v prometu. 

(4) V primeru, da je zaradi opravljanja dejavnosti na cesti ali ob 
njej ali izredne uporabe ceste ogrožena varnost prometa, oviran 
promet na njej ali nastanejo zastoji, lahko policist odredi začasno 
prenehanje take dejavnosti ali druge začasne ukrepe, da se od- 
pravijo vzroki ogrožanja, oviranja ali zastoja prometa na cesti. 

(5) Izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na cesti oviran 
zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, 
njihovega ravnanja v cestnem prometu, ali zaradi uporabe ceste 
teh udeležencev cestnega prometa, ki zavzemajo na cesti več 
prostora, kot je običajno. 

(6) Stroške, nastale zaradi izvajanja začasnih ukrepov iz četrtega 
odstavka tega člena, nosi tisti, ki povzroči oviro ali ogroža varnost 
cestnega prometa. 

(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(8) 2 globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Lokalni promet 
111. člen 

(1) Lokalni promet je promet vprežnih vozil, koles, koles s 
pomožnim motorjem, koles z motorjem, lahkih štirikoles, traktorjev 
in motokultivatorjev, ter promet motornih vozil, s katerimi se 
kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil ali opravljajo izpite 
za voznike motornih vozil. 

(2) Lokalni promet je na določenem območju tudi promet motornih 
vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih 
vozil, katerih lastniki oziroma imetniki oziroma imetnice (v 
nadaljnjem besedilu; imetniki) pravice uporabe imajo na tem 
območju prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma 
v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 
prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno 
parkirišče ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico 
in urejeno parkirišče. 

Varstvo cest in okolja 
112. člen 

(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa 
oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja. 
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(2) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga 
parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne uporablja za 
vozila, pli katerih motor poganja naprave za opravljanje določenih 
del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje 
kanalov, avtomobilsko dvigalo ipd.). Prepovedano je sunkovito 
speljevanje, zaviranje ali ustavljanje. 

(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, 
odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, 
ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali 
onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče močiti ali ovirati 
odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati 
stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih 
prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem 
zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek 
material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako 
drugače onesnažiti. 

(4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti ali druge 
zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, 
ki bi lahko onesnažilo vozišče. 

(5) Izvajalec gradbenih ali drugih del mora pri izvozu z gradbišča 
ali druge zemljiške površine, na kateri se izvajajo dela, očistiti 
zemljo ali blato z vozil, ki se s te površine vključujejo v cestni 
promet. 

(6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega odstavka 
tega člena onesnaži vozišče, mora voznik oziroma izvajalec del 
takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti vozišče na 
njegove stroške pristojna organizacija za redno vzdrževanje cest. 

(7) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena. 

(8) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali 
druga fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali 
četrtega odstavka tega člena. 

(9) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 60.000 tolarjev. 

Zima in zimske razmere 
113. člen 

(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti 
motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zim- 
sko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v 
zimskih razmerah. 

(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme 
biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne 
lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. 
Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku 
omogočena normalna vidljivost. 

(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo 
moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in 
ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti. 

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, 
odredi odstranitev policist. Odstranitev vozila opravi na stroške 
lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste. 

(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena, in voznik, ki ravna v 

nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno upora 
snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemog°c0 

promet, se kaznuje voznik s 100.000 tolarjev. 

(6) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmarJ| 
30.000 tolarjev. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemog°ce 

promet, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostoj 
podjetnik posameznik z najmanj 1.000.000 tolarjev, odgovorn 
oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Omejitve prometa 
114. člen 

(1) V Republiki Sloveniji se sme omejiti oziroma prepovedati prom®' 
udeležencev cestnega prometa ali vozil zaradi zagotavljanj3 

varnosti ali nemotenega poteka cestnega prometa, vzdrževanj3 

javnega reda ali varovanja okolja. 

(2) Če je treba zagotoviti varnost prometa ali če to zahteva)0 

razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister, pristojen za 
notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji promet vseh a1 

posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil. 

(3) Minister, pristojen za promet, lahko na predlog ministra, Pn" 
stojnega za okolje in prostor, z odredbo omeji ali prepove prom6 

vseh ali posameznih udeležencev cestnega prometa ali vozil na 
območjih, ki so zaradi varstva okolja varovana s posebnimi pred' 
pisi. 

(4) Če je treba zagotoviti nemoten potek cestnega prometa, laf1' 
ko minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji promet vsen 
ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil- 

(5) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z odredbo iz drugeg3, 

tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug 
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z odredb0 

drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekrši 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega 
voznik ravna v nasprotju z odredbo iz drugega, tretjega ali četrtega 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 100.000 
tolarjev. 

VI. NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA 

Prometna signalizacija 
115. člen 

(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano promet- 
no signalizacijo in opremo, ki udeležence cestnega prometa opo- 
zarja na nevarnost na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve' 
prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in 
neoviran promet ter jih vodi v cestnem prometu. 

(2) Prometna signalizacija mora ustrezati prometni ureditvi in 
prometno-tehničnim ter prometnovarnostnim razmeram na cesti 
oziroma delu ceste. 
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(3) s 
nevarnrOI71e,no si9nalizacij° morajo biti označene tudi začasne 
la a|j osti' zlas'i tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare vozi- 
Dmrv, nesP°sobitve ceste, ter začasne obveznosti, omejitve ali Prepovedi v prometu. 

nitj tak™6'"0 si9nalizaci)° iz prejšnjega odstavka je treba odstra- 
°Zjro 

01'. ko Poneha vzrok, zaradi katerega je bila postavljena, 
dela na c° ^ekriti za ^as' ko ni P°,rebna (npr: ko se ne izvajajo 

iitvam16leŽ6nCi ces,ne9a prometa morajo ravnati skladno z ome- 
nali '..PreP°vedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno sig- 
Drnm-?'0' Tako m°rajo ravnati tudi tedaj, ko je to v nasprotju s prometnimi pravili. 
/C\ y 

Pravna'°b° na'man' 1 000 000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nasDr 

0SG')a ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
na 'u s Prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega čle- 

govorna oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

ćestn ^'°'30 10 000 tolariev se kaznuje za prekršek udeleženec 
člena

S®a prorT1eta. ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega 
za ' razen tistega, ki ravna v nasprotju s prometnim znakom 
Pfedn ^',rost'' s Prometnim znakom, s katerim je urejena 
verjn °? voz'''s Prometnim znakom za obvezno uporabo snežnih 
ohriL3' s Prometnim znakom za omejitev skupne mase, osne bremenitve ali dimenzije. 

116. člen 

PorrIe8POVedano '8 Poškoclova,i. odstraniti, zakriti ali spremeniti 
jih p" Pr°metne signalizacije ali prometne opreme na cestah ali 
ca m .avit',ako'013 bi njihova uporaba lahko zavajala udeležen- cestnega prometa. 

p^6^rome,no signalizacijo in prometno opremo na cestah iz 
ođstr3 0ds,avka Prejšnjega člena lahko postavljajo, vzdržujejo, 
Poobl n^jej° a'' prekriva)° le 'izi^ne i" pravne osebe, ki so za to ene 2 zakonom ali s predpisom lokalne skupnosti. 

Prevor°metn0 si9nalizacii0 za začasno označitev izrednega 
Postal Sme'° na C0stah iz prvega odstavka prejšnjega člena 
signar ' - ocis,rani,i ,ucfi izvajalci izrednega prevoza, prometno 
pro 

lzacii° za označitev kraja, na katerem opravljajo nadzor e a in za označitev kraja prometne nesreče pa tudi policisti. 

ki ®'°')0 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, na v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

Praif ^'0t3° naimanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nas 

na ,oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
oseh 'U S prvim ali dru9'm odstavkom tega člena, odgovorna Da Pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

117. člen 

ljetno signalizacijo je treba postavljati, označevati in vzdr- 
je ' ,ak°. da jo lahko udeleženec cestnega prometa, kateremu 
,|ah, meniena. ob upoštevanju prometnih pravil pravočasno in Ka opazi. 

dn)evr0rne,ni znak' morajo biti po obliki, barvi in sporočilu enaki pri ni svetlobi in svetlobi žarometa motornega vozila. 

je^
a Prometni znak ali na nosilec, na katerem je prometni znak, 

Pr6P°vedano namestiti karkoli, kar ni v neposredni zvezi s 
Pomenom tega znaka. 

(4) Prometni znaki in označbe na vozišču morajo odsevati 
svetlobo. 

(5) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
100.000 tolarjev. 

Svetlobni prometni znaki 
118. člen 

(1) Naprave za dajanje svetlobnih prometnih znakov so 
namenjene urejanju: 
- prometa vozil - semaforji za vozila in semaforji za tirna vozila; 

prometa pešcev - semaforji za pešce; 
prometa na prehodu ceste čez železniško progo - svetlobni 
prometni znak na prehodu ceste čez železniško progo. 

(2) Svetlobni prometni znaki za urejanje prometa vozil na križišču, 
razen rumene utripajoče luči, razveljavijo pomen prometnih zna- 
kov, s katerimi je urejena prednost vozil na tem križišču. 

(3) Na semaforju za vozila je rdeča luč zgoraj, v sredini je rumena 
in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameščen horizontalno, si z 
leve proti desni strani sledijo rdeča, rumena in zelena luč. Luči na 
semaforju so lahko tudi v obliki barvne puščice na črni podlagi ali 
črne puščice na barvni podlagi. 

(4) Luči na semaforju za vozila se prižigajo v naslednjem zaporedju: 
rdeča, rdeča in rumena, zelena, ki se zaključi s tremi enakomernimi 
utripi, rumena in ponovno rdeča. Delovanje semaforjev, dopolnilnih 
svetlobnih znakov, rumene luči v obliki puščice in svetlobnih znakov 
za pešce na križišču mora biti medsebojno usklajeno tako, da 
zagotavlja varen in tekoč promet. 

(5) Semaforju za vozila je lahko dodan dopolnilni svetlobni znak v 
obliki zelene puščice. Ta znak mora biti glede na smer puščice 
nameščen na ustrezni strani semaforja ob zeleni luči. 

(6) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po barvah 
luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen: 
1. rdeča luč - prepovedana vožnja; 
2. rumena luč - prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se 

vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti 
zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja; 

3. zelena luč - prost prehod in obveznost za voznika, da brez 
odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo; 

4. zelena utripajoča luč - prost prehod in opozorilo vozniku, da 
se bo prižgala rumena luč; 

5. zelena luč v obliki puščice pomeni: 
na luči semaforja - voznik sme voziti le v smeri puščice; 

- kot dopolnilni znak na semaforju - kljub rdeči ali rumeni 
luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice, pri 
tem pa ne sme ovirati vozil, ki vozijo po cesti, na katero 
se vključuje; 

6. rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati - prepovedana vožnja in 
napoved, da se bo prižgala zelena luč; 

7. rumena utripajoča luč - vozi posebno previdno. Enak pomen 
ima rumena utripajoča luč, ki se uporablja kot samostojni 
svetlobni znak. Kadar je rumena utripajoča luč nameščena 
neposredno nad prometnim znakom (če je prometni znak 
nad voziščem, je lahko nameščena tudi ob njem ali pod njim), 
poudarja njegov pomen; 
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(7) Rumena luč v obliki puščice, ki je postavljena pri izhodu s 
križišča, obvešča voznike, ki so na križišču in zavijajo levo, da 
se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani, na semaforju že 
prižgala rdeča luč in da lahko nadaljujejo vožnjo in zapustijo 
križišče. 

(8) Glede medsebojne prednosti med vozili na križišču, na katerem 
je promet urejen s semaforji, se uporabljajo prometna pravila o 
prednosti, ki sicer veljajo na križišču. 

(9) Če je prometnih pasov več, se lahko za vsak posamezen pas 
ali smer vožnje uporabi poseben semafor. V takem primeru morajo 
biti luči na vseh semaforjih v obliki puščice iz tretjega odstavka 
tega člena. 

(10) Če so svetlobni znaki namenjeni le pešcem ali kolesarjem, 
mora biti to označeno s simbolom pešca ali kolesarja. 

(11) Za pešca velja zaporedje zelena-rdeča-zelena luč. Če se 
namesto zelene prižge rdeča luč, medtem ko prečka vozišče, 
mora prečkanje nadaljevati. 

(12) Kolesarji morajo upoštevati svetlobne znake za pešce, če 
potekata pešpot in kolesarska pot ena ob drugi in ni posebnih 
svetlobnih znakov za kolesarje. 

(13) Stalno svetleč svetlobni znak nad prometnim pasom pome- 
ni: > 
1. rdeč X - promet na prometnem pasu je prepovedan; 
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol - prometni pas 

je odprt za promet; 
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol - 

prometni pas je treba zapustiti v smeri puščice. 

(14) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in sta 
na smernem vozišču najmanj dva prometna pasova, lahko vozila 
vozijo drugo poleg drugega, tudi če gostota prometa tega ne 
zahteva. 

(15) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s šestim, razen 1. in 6. točke, dvanajstim ali 
trinajstim, razen 1. točke, odstavkom tega člena. 

(16) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju 
s 1. ali 6. točko šestega odstavka ali s 1. točko trinajstega odstavka 
tega člena. 

(17) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug 
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s šestim 
odstavkom tega člena. 

(18) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim, četrtim, petim, devetim ali desetim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

119. člen 

(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati na kri- 
žišče, če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na križišču 
tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali onemogočil 
promet vozil z leve ali desne. 

(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje na križišče, mora 
omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je po spremembi svet- 
lobnega znaka ostal na križišču. 

(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik.1(1 

ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

Naprave in ukrepi za umirjanje cestnega prometa 
120. člen 

(1) Naprave za umirjanje cestnega prometa so fizične, svetlob0® 
ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem cestneg 
prometa onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih °P° 
zori na omejitev hitrosti na delu ceste. 

(2) Ovire za umirjanje prometa, s katerimi se udeležence"1 

cestnega prometa fizično prepreči vožnja z neprimerno hitrostjo, 
je dovoljeno postaviti le na delih regionalnih cest II. ali III.recla 1 

občinskih cest v naselju, na katerih so zaradi pogostih krš»® 
omejitev hitrosti vožnje ogroženi udeleženci cestnega prorne 
ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in n 

drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjan' 
prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti. 

(3) Ovire iz prejšnjega odstavka morajo biti označene 5 

predpisano prometno signalizacijo. 

(4) Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve na cest 
nem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin 

(5) Ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena je obvezna 
postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa 
pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi vamos1 

otrok dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju- 

(6) Minister, pristojen za promet, izda tehnične predpise za izvedb" 
in postavitev naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa- 

(7) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom ali postavi ovif° 
oziroma izvede ukrep, ki ni v skladu s tehničnim predpisom |Z 

prejšnjega odstavka, odgovorna oseba pravne osebe pa z naj* 
manj 200.000 tolarjev. 

Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti 
121. člen 

(1) Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti, razveljavijo 
prometna pravila in prometno signalizacijo. 

(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve. Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere 
je predpisana pisna oblika, dajejo policisti ustno. 

(3) Z najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim 
ga policist^ustavlja. Izreče se mu tudi najmanj 6 kazenskih točk- 

(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik 
motornega vozila, ki ne ravna po drugem predpisanem znaku ali 
ukazu oziroma odredbi policista. 

(5) Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug 
udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu 
oziroma odredbi policista. 
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Vl1-OVIRE IN DRUGE POSEBNOSTI V CESTNEM 
PROMETU 

Ovire v cestnem prometu 
122. člen 

0) Ovire v cestnem prometu so: 

. e'°višče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni promet; 
Predmet ali material na cesti ali ob cesti, ki ovira ali ogroža 

. "đeležence cestnega prometa; a cesti ustavljeno poškodovano ali pokvarjeno vozilo, če 

. ?vira a'i ogroža udeležence cestnega prometa; 
•zredni prevoz; 
onesnažena cesta (npr: z zemljo, peskom, listjem, gnojem, 

jem), če ogroža ali ovira udeležence cestnega prometa; 
Pnreditev na cesti ali ob njej, ali drugo dogajanje ob njej, če 

. vP'lva na varnost ali pretočnost prometa; 
skupina udeležencev cestnega prometa. 

neo^6'33, ^ 'e Zgovorna za povzročitev ovire, ki ni posledica 
0r9ana do9odka' mora 'met' dovoljenje pristojnega 

taL°Seba' ^rez dovo'ienia povzroči oviro na cesti, jo mora 
vozi!o-S,rani,L Pokvarieno ali v prometni nesreči poškodovano rr,ora takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem Qyj . uhicimiiii i. vuiioOa ali z, ueia 11 a r\cucioui 

delov 0groza dru9e udeležence cestnega prometa, z drugih ceste pa najkasneje v 12 urah. 

k 6 ovire ni mogoče takoj odstraniti z vozišča, jo mora oseba 

vam • 6®a ods,avka na primerni oddaljenosti označiti z 2 °stnim trikotnikom, ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti pa tudi 
na-

meno utripajočo lučjo, baklo, ali na drug, okoliščinam primeren 
m, 'n o tem takoj obvestiti najbližjega občinskega redarja 

iz 
0rJ,a občinsko redarstvo, policista, policijsko postajo ali 

red Ca oziroma izvajalko (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
vzd"8^3 vzdrževania ceste. Pristojni izvajalec rednega 
sian rVan!a ceste mora oznažitl oviro s predpisano prometno a Racijo in jo ob zmanjšani vidljivosti ali ponoči tudi osvetliti. 

Pred8 0seba iz tretjega odstavka tega člena ne odstrani ovire v 0 P|sanem času, jo mora na podlagi odredbe uradne osebe 
red"3' pris,°ine9a za inšpekcijsko nadzorstvo cest, občinskega ar>a ali Policista, odstraniti pristojni izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste, če: 
2 °9roža varnost cestnega prometa; 

onemogoča normalen promet vozil na prometnem pasu, zlasti 
na ozkem in nepreglednem delu ceste, v predoru, podvozu, 

3 9a'0rijl, na mostu, nadvozu ali na križišču; 
onemogoča promet tirnih vozil ali vlaka na prehodu ceste čez 

4 2e'ezniško progo; 
onemogoča dovoz do garaže, dvorišča, skladiščnega 
Prostora ali drugih, po namenu podobnih objektov, ali 

5 
oneniogoča dovoz do zasebnega objekta oziroma zemljišča; 
onemogoča pešcem, zlasti osebam z otroškimi in invalidskimi 

6 
v°ziCki, uporabo pešpoti ali pločnika; 
onemogoča kolesarjem uporabo kolesarske steze, 

7 o'esarskega pasu ali kolesarske poti; 
onemogoča dostop do označenega priključka za vodovodno 
omrežje ali dovoz na označeno intervencijsko pot oziroma 
vožnjo po takšni poti. 

obl/S6 s,roške zavarovanja in odstranitve ovire ter morebitnega 
str °

za nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če je ovira vozilo mora 
1 ke Poravnati lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozi- 

'razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto. 

(7) Če je zaradi varnosti cestnega prometa treba začasno spre- 
meniti prometno ureditev, mora organizator prireditve oziroma 
izvajalec del ali izrednega prevoza označiti oviro in urediti promet 
s semaforji ali s posebej usposobljenimi delavci izvajalca redne- 
ga vzdrževanja ceste ali izvajalca izrednega prevoza. Ti delavci 
morajo nositi predpisana oblačila in pri urejanju prometa uporab- 
ljati predpisane znake. 

(8) Če je zaradi varnosti cestnega prometa pri opravljanju 
izrednega prevoza potrebna kratkotrajna ustavitev prometa (npr. 
pri vključevanju v promet na vozišču, pri vožnji na zoženem delu 
vozišča ali pri vožnji skozi krivine), lahko izvedejo ustavitev 
prometa tudi usposobljeni delavci izvajalca izrednega prevoza. 
Pri tem morajo biti predpisano oblečeni in uporabljati predpisane 
znake. 

(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, 
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim odstavkom tega 
člena. 

(10) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim ali petim ali sedmim od- 
stavkom tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 50.000 
tolarjev. 

(11) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ravna v nasprotju 
s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
50.000 tolarjev. 

Organizirana kolona vozil 
123. člen 

(1) Za premike organiziranih kolon vojaških vozil, ki se izvajajo 
zaradi obrambnih potreb ali mednarodnih obveznosti države, ki 
jih spremljajo vojaški policisti, ne veljajo določbe tega zakona o 
hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza in številu oseb, 
ki se smejo prevažati na tovornih vozilih, in o izrednih prevozih. 

' (2) Vojaški policisti spremljajo kolono vozil iz prejšnjega odstavka 
na čelu in začelju, pri tem pa morajo uporabljati svetlobne znake 
iz 127. člena tega zakona. Pri spremljanju kolone vojaških vozil 
smejo vojaški policisti urejati promet vozil, pri tem morajo 
uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in 
podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi. 

(3) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za notranje zadeve, podrobneje predpiše izjeme glede 
prometa vozil iz prvega odstavka tega člena. 

124. člen 

Za premike organiziranih kolon vozil, ki jih zaradi vzdrževanja 
javnega reda izvaja policija, ne veljajo določbe tega zakona o 
hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza in številu oseb, 
ki se smejo prevažati na tovornih vozilih, in o izrednih prevozih. 

Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo 
125. člen 

(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna vozila, 
na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo 
posebni svetlobni in zvočni znaki. 
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(2) Posebni svetlobni in zvočni znaki so: 
1. Na vozilu s prednostjo: 

najmanj dve modri utripajoči luči (v nadaljnjem besedilu: 
modra luč). Ne glede na to določbo se sme za zagotavljanje 
prednosti na vozilih policije brez policijskih oznak izjemo- 
ma uporabljati samo ena modra utripajoča luč.Ta svetlobni 
znak se sme na teh vozilih uporabiti tudi za opozarjanje 
na nesrečo, zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki 
predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prome- 
ta. 
zvočni znak spreminjajoče se frekvence (v nadaljnjem 
besedilu: sirena). 

2. Na vozilu za spremstvo (vozilo, ki spremlja eno, dve ali več 
vozil): 

rdeča in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu: rde- 
ča in modra luč); 
zelena in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu: 
zelena in modra luč); 
zvočni znak spreminjajoče se frekvence (sirena). 

Modra oziroma rdeča in modra luč se uporabljata skupaj s sireno. 
Na vozilih s prednostjo ali vozilih za spremstvo se lahko uporab- 
lja tudi svetlobni znak z belima žarometoma na sprednji strani 
vozila, ki enakomerno izmenično utripata, vendar le podnevi. 

(3) Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov: 
1. modra luč: udeleženci cestnega prometa morajo takoj dati 

prosto pot vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se morajo z vozili 
umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje vozila 
s prednostjo potrebno, morajo ustaviti ob robu ali zunaj vo- 
zišča, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo umakniti 
z vozišča; 

2. modra luč in kratek zvočni znak s sireno: voznik, za katerim 
vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora postopno zmanj- 
šati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in 
potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila, dokler jim poli- 
cist tega ne dovoli; 

3. rdeča in modra luč: vozniki morajo takoj ustaviti vozila, drugi 
udeleženci cestnega prometa se morajo takoj umakniti z 
vozišča, in dati vozilu, ki daje tak znak, in vozilom, ki jih 
spremlja, prosto pot. Vozniki morajo ustaviti vozila ob robu ali 
zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko odpeljejo 
mimo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki 
daje znake z zeleno in modro lučjo; 

4. zelena in modra luč: kolone vozil s spremstvom je konec in s 
tem je konec tudi vseh prepovedi in omejitev, ki so veljale 
zaradi uporabe rdeče in modre luči. 

(4) Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo in vozil v 
spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne sig- 
nalizacije, vendar morajo voziti na tak način in s takšno hitrostjo, 
da ves čas obvladujejo vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev 
cestnega prometa ali njihovega premoženja. 

(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo, vozilu za 
spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti. 

(6) Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med vožnjo 
izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne znake brez 
sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila zagotovljena 
varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo s prednostjo pa 
tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo, zgostitev prometa 
ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence 
cestnega prometa. 

(7) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov iz 
tega člena smejo biti nameščene samo na vozilih, na katerih jih je 
dovoljeno uporabljati. 

(8) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vozila s prednos j® 
in vozila za spremstvo, na katerih je dovoljeno namestit1 j 
uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočni 
znakov, vrste posebnih svetlobnih in zvočnih znakov ter po9°J 
in način njihove uporabe. 

(9) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za Prekr^ 
voznik, ki nepooblaščeno uporablja posebne svetlobne ali zvocn 
znake iz tega člena ali jih uporablja v nasprotju z določbo P^0" 
odstavka tega člena ali določbo podzakonskega akta iz prejšnje9 
odstavka. Z najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za <a 

prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posamezni > 
odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

(10) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. ali 3. točke tretje9 
odstavka tega člena. 

(11) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za Prekr^ 
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo 2. točk 
tretjega odstavka tega člena. Izreče se mu tudi najmanj 
kazenskih točk. 

(12) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek potnik, kl 

ravna v nasprotju z 2. točko tretjega odstavka tega člena. 

(13) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, Kj 
ravna v nasprotju z določbo petega ali sedmega odstavka tega 
člena ali drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasproti 
z določbo 1. točke tretjega odstavka tega člena. 

(14) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
v nasprotju z določbo 7. odstavka tega člena, se kaznuje za 

prekršek z globo najmanj 1.000.000 tolarjev, odgovorna oseb® 
pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

126. člen 

(1) Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti oseb8, 

ki:. 
- ni voznik začetnik; 
- ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 

motornih vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki 9a 

vozi; 
- v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena in ni v 

kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročil® 
prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanj® 
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, 

- v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk v cestnem prometu- 

(2) Oseba, zaposlena kot voznik vozila iz prejšnjega odstavka alj 
ki vozi takšno vozilo pri opravljanju svojega poklica, mora tako) 
obvestiti organ ali organizacijo, pri katerem je zaposlena, 0 

neizpolnjevanju kateregakoli pogoja iz prejšnjega odstavka. 

(3) Organi in organizacije, ki uporabljajo vozila s prednostjo 
oziroma vozila za spremstvo so dolžni za vse svoje voznike, K' 
vozijo ta vozila, redno preverjati, če izpolnjuje pogoje, predpisan® 
v prejšnjem odstavku. Organi, ki vodijo evidence podatkov iz 
prvega odstavka tega člena, jim morajo na njihovo zahtevo 
brezplačno posredovati te podatke. 

(4) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega 
člena. 

(5) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki odredi, 
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v ali dopusti vožnjo vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom 
7 n.,- 'u s Prvim odstavkom tega člena, odaovorna oseba pa 
znaJ"ianj 200.000 tolarjev. 

Rumena utripajoča luč na vozilu 
127. člen 

ngn^a.y02i'it1, k' se uporabljajo pri nadzoru in vzdrževanju cest, 
elekt SCan'U in vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, 
cestM'0'^' te'e^omun'kacijskih in drugih naprav in napeljav na 
na 

a!°b niei. na vozilih inšpektorjev, pristojnih za nadzor cest, 
odvo > 2a.pomoč in odvoz poškodovanih in pokvarjenih vozil, 
občili naPačno parkiranih vozil, odvoz odpadkov, ter na vozilih 
rume redarstva se pri opravljanju dela na cesti uporablja 
easa n® utriPajoča luč. Ta vozila smejo ustaviti na cesti za toliko 
tudi v h )S nu'no P0,ret)no za opravljanje del in smejo zapeljati 
tn za Pešce in V območje umirjenega prometa, če je 
t0 Potrebno zaradi opravljanja del. 

del0
UdeleŽenCi ces,ne9a prometa so dolžni omogočiti nemoteno 

0dstr°Se'Darn' ki 9a opravljajo z vozili iz prejšnjega odstavka, in 
javnianit' SV0'a V02'la' oe je to treba, zlasti v primeru, če je dan 
izvai P02'V za odstranitev vozil z določenega območja zaradi 
shoda"'3 de' ve^'e9a obsega ali javne prireditve oziroma javnega 

PromUmena u,r'Pai°ea luč se uporablja tudi na vozilih v cestnem 
sPre n - S katerimi se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki 
s'roi h'a'° takšna vozila> na posebno počasnih vozilih, delovnih 
poj' .ln vozilih, ki jim je dodano priklopno vozilo za vleko 
Droc ar)enih vozi|. ter na traktorjih s traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja. 

PromU?1ena utripa'°^a lu^ se lahko uporablja tudi kot opozorilo na 
za o ° nesre<*0' Prireditev na cesti ali drugo oviro na cesti ter 
kolon r'a^''av V0Z"' ki PrevažaJ° nevarno blago in za označitev e vozilt ki niso vozila v spremstvu. 

gumena utripajoča luč se sme uporabljati samo v primerih iz 

sme br ,ret'89a in četrtega odstavka tega člena. Nameščena 
sicer Sam° na vozi'ih' na katerih jo je dovoljeno uporabljati, in na enak način kot modra luč na vozilih s prednostjo. 

lučio°Zn'k'k' sre^a' dohiti ali pripelje do vozila z rumeno utripajočo 'l710ra voziti posebno previdno in po potrebi ustaviti vozilo. 

ravrf 9'°b0 40 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki a v nasprotju z določbami tega člena. 

Pra\f ®'ot)0 najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nas na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
in 2 določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj °u'O00 tolarjev. 
(Q\ j 
udel *®'obo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug 
dn,„ nec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami 90ga odstavka tega člena. 

V". PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV 
CESTNEGA PROMETA 

Alkohol 
128. člen 

ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti 

(v n h '9 P0Cl vP|ivom alkohola. Učitelj vožnje oziroma učiteljica edaljnjem besedilu: učitelj) ne sme usposabljati kandidata za 

voznika motornega vozila in spremljevalec iz drugega odstavka 
138. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) ne 
sme spremljati voznika, če je pod vplivom alkohola. 

(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma 
spremljevalec, ki ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta 
zakon, in voznik, ki tudi pri manjši koncentraciji alkohola kaže 
znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo 
alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v izdihanem 
zraku. 

(4) Ali je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec pod vplivom alko- 
hola, se ugotavlja s sredstvi, napravami ali s strokovnim pregle- 
dom. 

129. člen 

(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu: 
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C, D1, D, 

B+E, C+E, D1 + E in D+E; 
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali 

blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe; 
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago; 
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic; 
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v 

vožnji motornega vozila; 
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega 

vozila; 
7. spremljevalec; 
8. voznik začetnik; 
9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v 

vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega 
vozila, ki ga vozi; 

10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepovedi 
vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto; 

11. voznik, ki prevaža skupino otrok. 

(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama 
alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola 
v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji 
alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek z globo: 
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali 

do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 
s 30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in 
spremljevalcu se izreče tudi 3 kazenske točke; 

b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, s 40.000 tolarjev. Vozniku 
motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče 
tudi 4 kazenske točke; 

c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 60.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se 
izreče tudi najmanj 6 kazenskih točk in prepoved vožnje 
motornega vozila; 

d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več 
kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 
120.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila, učitelju vožnje in 
spremljevalcu se izreče tudi najmanj 10 kazenskih točk in 
prepoved vožnje motornega vozila. 
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(4) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek z globo: 
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali 

do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka in kaže 
znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko 
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, z 30.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke; 

b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, s 40.000 tolarjev. Vozniku 
motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke; 

c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 60.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi najmanj 6 kazenskih 
točk in prepoved vožnje motornega vozila; 

d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več 
kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 
120.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče najmanj 
10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 

(5) Vozniku, učitelju vožnje in spremljevalcu iz tretjega odstavka 
in vozniku iz četrtega odstavka tega člena, ki ima več kot 1,50 
grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 miligrama alkohola 
v litru izdihanega zraka, se poleg globe izreče tudi 18 kazenskih 
točk. 

Mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne 
snovi 

130. člen 

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti 
voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vož- 
njo. Učitelj vožnje ne sme usposabljati kandidata za voznika 
motornega vozila in spremljevalec ne sme spremljati voznika, če 
je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv- 
nih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. 

(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik, učitelj 
vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s posebnimi 
sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisot- 
nost takih snovi v organizmu. 

(3) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče 
najmanj 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. 

Preverjanje psihofizičnega stanja 
131. člen 

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

(2) Če se s preizkusom iz prejšnjega odstavka ugotovi, da ima 
udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot 
dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga 
podpiše tudi preizkušeni udeleženec cestnega prometa. Če voznik 

odkloni podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in "V 
odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zra 
(etilometrom) ali strokovni pregled. 

(3) Udeleženec cestnega prometa, od katerega policist zahtev®' 
da opravi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavlja"), 
alkohola, mora ravnati po zahtevi policista. Če preizkus odklop 
policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motorne!) 
vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje, če žara 
zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezane!) 
objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga n 

opravi po navodilih proizvajalca, mu policist odredi strokov 
pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da J 
pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnj0' 
vozniku motornega vozila pa začasno odvzame voznis" 
dovoljenje. 

(4) Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda šteje p°'®jj 
neposredne odklonitve tudi ravnanje udeleženca v cestne"1 

prometu, s katerim ovira ali onemogoči izvedbo preizkusa oziroma 
strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma uniči vzorec za 

analizo. 

(5) Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu preizkusa 
z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz katerega je razvidno, 
da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, mu 
policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku 
(etilometrom) ali strokovni pregled. Na preizkus z merilnikom 
alkohola oziroma strokovni pregled odpelje udeleženca cestnega 
prometa policist s službenim vozilom. Stroški prevoza do kraja, 
kjer se opravi preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokov01 

pregled in stroški preizkusa oziroma pregleda so stroški postopka 
o prekršku. 

(6) Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj v 

vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v 

cestnem prometu, rezultat preizkusa s sredstvi ali napravami za 
ugotavljanje alkohola pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljen111 

mejah, odredi policist strokovni pregled. 

(7) Neposrednemu udeležencu prometne nesreče sme policist 
odrediti strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel preizkus s 
sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, neposrednemu 
udeležencu prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim 
odstavkom 132. člena tega zakona, pa ga mora odrediti. 

(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec cestnega 
prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugi"1 

psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, 
izvesti postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, k' 
so posledica teh snovi v organizmu. V primeru prepoznava takega 
znaka oziroma simptoma ali če udeleženec cestnega prometa 
odkloni sodelovanje v postopku za prepoznavo znakov oziroma 
simptomov ali postopka ni mogoče opraviti, mu policist odredi 
strokovni pregled. Policist sme zaradi ugotovitve, ali je pod vplivom 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki 
zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem 
prometu, odrediti udeležencu prometne nesreče III. ali IV. kategorije 
strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel postopek za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov. Stroški prevoza do kraja, 
kjer se opravi strokovni pregled, in stroški postopka za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov ter strokovnega pregleda 
so stroški postopka o prekršku. 

(9) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist odredil 
strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi. Vozniku, 
kateremu je odredil strokovni pregled, policist prepove nadaljnjo 
vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno vzame 
vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega odstavka tega 
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člena kn 
pove vozn|k zaradi zdravstvenega stanja ali drugega, s tem 
zdrav obiektivne9a, vzroka, ne more opraviti preizkusa, 
uaotn oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) pa V|. da ni pod vplivom alkohola. 

Prist^'n'S,er' Pr's,0ien za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
02j °'nirri 2a zdravje, predpiše postopek za prepoznavo znakov 
ali d™3 s'mPtomov. ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ^9'h psihoaktivnih snovi v organizmu. 

vozn'k 9'obo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Polic' t Uži,el' vozn'e ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s te ■**» zahtevo ali odredbo iz tretjega ali devetega odstavka 

'ena. Poleg globe se mu izreče tudi 18 kazenskih točk. 

Strokovni pregled 
132. člen 

stavkr°k0Vni Pre9'ed iz če,r,ega odstavka 128. in drugega od- 
kate '3 13°' Č'ena tega zakona obsega zdravniški pregled, s 
ne 

nm se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo 
ali d n0si''vo ravnanje v prometu, in odvzem vzorcev krvi, urina 

telesnih tekočin oziroma tkiv zaradi ugotavljanja prisot- 
nih ' a °'a' mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv- 
pro^°v'' ki vplivajo na zmožnost varne udeležbe v cestnem 

g^(5"3se9 odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se določi 

nav ^ na po,rebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost enih snovi v organizmu. 

rnnA^'Str°kovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno 
izroči'8' kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo mora takoj 

kovn'' policis,u' ki iih mora poslati v najbližjo pooblaščeno stro- 
nov ° us,anovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. Usta- pet 

a .oziroma laboratorij mora opraviti analizo najkasneje v 
ni, ais,ih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil s,rokovni pregled. 

Pov^6 2aracl' zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem 
str 

Zane9a objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega ovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del pregleda, 

ved -e mo9°če opraviti, in podati mnenje o znakih motenj v 
ali h n,U' ki kaž0j° na vP|iv a'kohola, mamil, psihoaktivnih zdravil rugih psihoaktivnih snovi. 

Jf^nelizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva opravljajo 
ln 0pr

a n' laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce 

jen Labora,oriie iz prejšnjega odstavka pooblasti minister, pristo- za zdravje, ter predpiše način in postopek ustreznih pregle- 
Qov m analiz. 

Pra^ ^'°b0 naiman) 1 000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
n 

Vna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
iAAP„rol'u 2 določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj loo-°00 tolarjev. 

IX. PROMETNA NESREČA 

133. člen 

ran Pr0nnetna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizi- 
Ucj'

c®st'' ki se uporablja za javni cestni promet v kateri je bilo 

oseh 6n° VSa' eno Premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena a urr"1a ali je bila telesno poškodovana ali je nastala mate- alna škoda; 

(2) Prometne nesreče se glede na posledice delijo na štiri 
kategorije: 

prometna nesreča I. kategorije - prometna nesreča, pri kateri 
je nastala samo materialna škoda; 

- prometna nesreča II. kategorije - prometna nesreča, pri kate- 
ri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana; 

- prometna nesreča III. kategorije - prometna nesreča, pri ka- 
teri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana; 
prometna nesreča IV. kategorije - prometna nesreča, pri ka- 
teri je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh 
po nesreči. 

(3) Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prometna 
nesreča, ki ima za posledico le majhno materialno škodo in je 
povzročena s prekrškom, za katerega je predpisana samo globa 
in je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. 

(4) Udeleženec prometne nesreče je vsak udeleženec cestnega 
prometa, ki je s svojim ravnanjem pripomogel k nastanku prometne 
nesreče, in vsakdo, ki je v prometni nesreči utrpel materialno 
škodo ali je bil telesno poškodovan ali je zaradi posledic nesreče 
umrl. 

(5) Neposredni udeleženec prometne nesreče je voznik v nesreči 
udeleženega vozila, učitelj vožnje, ki je v času nesreče usposabljal 
kandidata za voznika motornega vozila, ki je vozil v nesreči 
udeleženo vozilo, spremljevalec, v nesreči udeleženi pešec in 
drug udeleženec prometne nesreče, ki je bil pred nesrečo 
samostojno udeležen v cestnem prometu. 

134. člen 

(1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je treba: 
- rešiti človeška življenja; 

preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega prometa; 
preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo. 

(2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne nesreče: 
ustaviti vozilo; 
zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. 
kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča; 
pomagati poškodovanim; 
obvestiti policijo ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, 
razen pri prometni nesreči I. kategorije; 
soudeleženim ali oškodovanim v prometni nesreči posredo- 
vati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz voz- 
niškega dovoljenja in prometnega potrdila ter posredovati po- 
datke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo 
o prometni nesreči; 
osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, 
posredovati svoje osebne podatke; 
ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, 
razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je treba 
rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne nesre- 
če začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora 
takoj, ko je to mogoče vrniti. 

(3) Neposredni udeleženec prometne nesreče, ki je zapustil 
mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti upravičenca 
do podatkov iz prejšnjega odstavka ali policijo, da je bil udeležen 
v prometni nesreči, posredovati podatke o kraju in ostalih oko- 
liščinah nesreče, svoje podatke, registrsko številko vozila in na- 
vesti kraj, kjer se nahaja, ter omogočiti naknadno ugotavljanje 
dejstev. 

(4) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka nesre- 
če do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
njihovo sposobnost za varno udeležbo v prometu. 
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(5) Z najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek neposredni 
udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s sedmo 
alineo drugega odstavka ali s tretjim odstavkom tega člena. 

(6) V prometni nesreči udeleženi voznik motornega vozila iz 
prvega odstavka 129. člena tega zakona, učitelj vožnje ali 
spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka 
tega člena, se kaznuje za prekršek z najmanj 120.000 tolarjev 

če ima v organizmu alkohol ali 
- če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali drugo 

psihoaktivno snov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za 
varno udeležbo v cestnem prometu. 

(7) V prometni nesreči udeleženi voznik iz drugega odstavka 
129. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek z najmanj 120.000 
tolarjev 

če ima v organizmu več kot 0,20 grama alkohola na kilogram 
krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka ali 

- če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali drugo 
psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu. 

(8) Vozniku, ki povzroči prometno nesrečo, razen prometne 
nesreče z neznatno nevarnostjo za druge udeležence cestnega 
prometa, in ima v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka ali mamilo, psihoaktivno zdravilo ali drugo psihoaktivno 
snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za varno udeležbo v 
cestnem prometu, se izreče poleg globe tudi 18 kazenskih točk. 

(9) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug neposredni 
udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena. 

(10) Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom ali s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto ali šesto alineo 
drugega odstavka tega člena. 

135. člen 

(1) Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III. ali IV. kate- 
gorije, opraviti vse potrebno za zavarovanje kraja prometne 
nesreče in opraviti ogled. 

(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in 
ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev o 
prekršku. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policistu pri prometni 
nesreči z neznatno nevarnostjo ni treba ugotavljati dejstev in 
zbirati dokazov iz prejšnjega odstavka, razen če neposredni 
udeleženec prometne nesreče ali udeleženec prometne nesreče, 
ki je v nesreči utrpel materialno škodo, to izrecno zahteva. O tem 
policist obvesti udeležence prometne nesreče. 

(4) Priča prometne nesreče mora udeležencu nesreče in polici- 
stu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, mora te po- 
datke nemudoma sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi 
ogled. 

(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo od- 
straniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči tisti, ki 
opravlja ogled. Pri taki prometni nesreči ni dovoljeno spreminjati 
stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni opravljena potrebna 
preiskava, razen kadar to zahteva reševanje udeležencev pro- 
metne nesreče. 

(6) Za umrle udeležence prometne nesreče sme odredi" 
preiskovalni sodnik ali policist odvzem telesnih tekočin za analiz0, 

l 
(7) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in 

odpeljan v bolnišnico, mora policist: 
- poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče, 

poskrbeti za odstranitev in hrambo vozil, 
poskrbeti, da so najbližji sorodniki umrlega ali poškodovane^ 
obveščeni o nesreči. 

(8) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali policista m°ra 

zdravnik odvzeti udeležencu prometne nesreče kri, urin, drug0 

telesno tekočino oziroma tkivo za analizo. 

(9) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora na zahtevo P°'|CI' 
sta zagotoviti: 

odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrb® 
udeleženci nesreče, 
odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče, 
zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstraniti.v 

skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir na cesti- 

(10) Zdravstvena organizacija, zavod ali zasebni zdravnik mora* 
jo obvestiti najbližjo policijsko postajo o: 
- sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da je bl 

poškodovan v prometni nesreči in 
smrti poškodovanega v prometni nesreči. 

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

(12) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek udeležene0 

prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim od' 
stavkom tega člena. 

(13) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
zdravnik, ki ravna v nasprotju z osmim ali desetim odstavkom 
tega člena. 

(14) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju s osmim, devetim ali desetim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 60.000 tolarjev. 

X. VOZNIKI 

1. Pogoji za vožnjo vozil 

136. člen 

(1) Otrok do 6. leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v 

območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v 
območju umirjenega prometa. 

(2) Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega 
izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu 
polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih raz me' 
spremlja največ dva otroka. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme učitelj, ki v 

osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa, spremljati največ 
pet otrok hkrati, če so na cestah, na katerih poteka usposabljanje, 
drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo- 
Med opravljanjem kolesarskega izpita spremstvo iz prejšnjega 
odstavka ni potrebno, če so na cestah, na katerih se izpit opravlja, 
drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo- 
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"ajma'° Sme samos,°ino voziti v prometu na cesti otrok, star 
o«soh,n! let' ^ 'ma P" sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in 
°S6ba. ki je starejša od 14 let. 

°trokoriiS pomožnim motorjem sme voziti v cestnem prometu 
in do 14- leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, lnoset>a, ki je starejša od 14 let. 

Pomo'^rOStni P°9°' 23 Pridobitev pravice voziti kolo in kolo s 
v |(at 

n'm motorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega leta, rem dopolni predpisano starost. 

dob?Lr°|k Se usP°sol:i' za vožnjo kolesa, opravi kolesarski izpit in 0 sarsko izkaznico v osnovni šoli. 

[0|e^
r°?ram usposabljanja za vožnjo kolesa, program 

mini*. rske9a izpita in obrazec kolesarske izkaznice predpiše 0r' Pristojen za šolstvo. 

137. člen 

l(j' ^0,0rno oziroma motorno in priklopno vozilo sme voziti oseba, 

• !e !f'eSno in du^evn° zmožna voziti vozilo; 
" im po'n''a Predpisano starost za vožnjo vozil; 

tj ,a vel'avn° vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste oziroma 
kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo 

zi in ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo, 

• ij'3lS;fn0 V n'enem vozniškem dovoljenju; v času, ko vozi vozilo, vozniško dovoljenje ni odvzeto ali se 
. "e i2vršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila 

. °ol°cene vrste ali kategorije; 
a(.

n!.lz™čen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja 

dovolj1' 'Zre^ena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega 
uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem 
°zniškem dovoljenju; 

dotor C8s,nem Prometu se ne sme uporabljati vozniškega l®nia, namesto katerega je izdan dvojnik. 

"loto 9'0bo 20 000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki vozi z vozniškim dovoljenjem, katerega 
Sprj» 

nost ie potekla, pa predložitev veljavnega zdravstvenega 
vala ni pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti. 

ravn^ ^'0bo ^0.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
t6ga

a^nasPro'iu s prvo, drugo ali šesto alineo prvega odstavka 

ravif ®'obo 120000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
oriM V nasProtju s peto alineo prvega odstavka ali z drugim davkom tega člena. 
/o\ 
v°znik9!obo naimanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
teQ 'ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alineo prvega odstavka 

^zensk^ ^ozn'ku motornega vozila se izreče tudi najmanj 8 

rnot^ ^'°k° 50 000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki da °rno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti takega vozila. 

Vožnja s spremljevalcem 
138. člen 

prer 6 9'0de na doloćbi druge in tretje alinee prvega odstavka 
srne'6^3 ^lena in določbo tretje alinee 149. člena tega zakona 
let- V°Zlt' OS0Prii avtomobil ali štirikolo tudi oseba, starejša od 17 

- ki se je v avtošoli po predpisanem programu usposobila za 
voznika motornih vozil kategorije B in je po končanem 
usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje motornega 
vozila; 
ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje 
izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene 
vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep 
odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci 
nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima 
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije; 
če jo med vožnjo spremlja spremljevalec. 

(2) Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, 
skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki je star 
najmanj 30 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije B najmanj 7 let in v evidenci nima več kot 
pet kazenskih točk. Pod enakimi pogoji so lahko spremljevalci 
tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre osebe iz prejšnjega 
odstavka, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. 
Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis 
opravi izpitni center na podlagi ustreznih dokazil. Pred vpisom v 
evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu 
posredovati ustrezna navodila. 

(3) Usposabljanje iz prve alinee prvega odstavka, sme pričeti 
oseba, ko ji ne manjka več kot šest mesecev do dopolnjenega 
17. leta starosti. Usposabljanje iz vožnje motornega vozila ne 
sme biti krajše od 20 ur, preizkus znanja pa mora biti opravljen po 
programu in kriterijih za opravljanje vozniškega izpita pred 
dvočlansko komisijo avtošole. Najmanj eden od članov komisije, 
ki ocenjuje praktični del preizkusa znanja, mora imeti opravljen 
preizkus iz tretjega odstavka in izpolnjevati pogoj iz četrtega 
odstavka 172. člena tega zakona. 

(4) V obdobju vožnje s spremljevalcem morata oseba iz prvega 
odstavka tega člena in spremljevalec opraviti vsaj dve uri vožnje 
z učiteljem vožnje. 

(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega 
odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno 
zdravstveno spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.Te listine morata na zahtevo 
izročiti policistu na vpogled. 

(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz prvega 
odstavka tega člena voziti osebni avtomobil in štirikolo, dokler ne 
opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B 
oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem osemnajstem letu 
starosti. 

(7) Ne glede na določbi druge in tretje alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena in določbe tretje alinee 149. člena tega zakona 
sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo s spremljevalcem tudi 
oseba, starejša od 17 let, ki se usposablja v tuji državi za voznika 
motornih vozil ob pogoju vzajemnosti. 

(8) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s prvim, petim, 
šestim ali sedmim odstavkom tega člena. 

(9) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena ali če 
usposabljanja ali preverjanja znanja iz tretjega odstavka tega 
člena ne izvaja v skladu s predpisanim programom, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z najmanj 100.000 tolarjev. 
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Voznik začetnik 
139. člen 

(1) Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno 
prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in 
pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A 
ali B in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je skladno s tem zakonom 
pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorije A ali B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja, 
izdanega v tujini, če je od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo 
manj kot leto dni in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni 
opravil programa za voznika začetnika, mora opraviti program 
dodatnega usposabljanja v skupnem trajanju dvanajst ur. Pro- 
gram vsebuje: 
- vožnjo odličnosti, 
- vadbo varne vožnje, 

skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. 

(2) Programa iz prejšnjega odstavka se mora voznik začetnik 
udeležiti v predpisanem zaporedju, in sicer: 

prvega dela vožnje odličnosti, v obdobju 2 do 6 mesecev po 
izdaji vozniškega dovoljenja, 
enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko 
delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih 
odnosih med udeleženci cestnega prometa v obdobju od 4 
do 10 mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja, 
drugega dela vožnje odličnosti v obdobju 8 do 12 mesecev 
po izdaji vozniškega dovoljenja. 

(3) Vožnjo odličnosti po posebnem programu izvajajo avtošole. 

(4) Javna agencija zagotavlja izvajanje programa vadbe varne 
vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. 

(5) Javna agencija v soglasju z Vlado RS določi ceno vadbe 
vame vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa 
in psihosocilnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, ki jo 
plača udeleženec. 

(7) Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike lahko 
izvajajo: 

vožnjo odličnosti: učitelj vožnje; 
vadbo varne vožnje: oseba z ustreznim dovoljenjem; 
skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa: 
oseba z ustreznim dovoljenjem. 

(8) Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda tudi 
karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja 
voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo 
opravljene obveznosti. 

(9) Nadzor nad izvajanjem programa vadbe varne vožnje in 
skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih 
odnosih med udeleženci cestnega prometa opravljajo v javni 
agenciji zaposlene osebe, ki jih za to pooblasti direktor. 

(10) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena. 

Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje in 
dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih 

delavnicah 
140. člen 

(1) Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje pri dodatne"1 

usposabljanju voznika začetnika lahko dobi fizična oseba ki: 
- ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazb ■ 
- ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najma 

tri leta; 
v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kazn'v 

dejanje ogrožanja javnega prometa; 
- ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema vozniškeir 

dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega vozila določa" 
vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom alkohola a 
odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami a 

strokovnega pregleda zaradi preveritve, ali ima v organiz"1 

alkohol; 
- ji ni odvzeto vozniško dovoljenje ali ji ni izrečena kaze 

prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja tak 
prepoved in 
je uspešno opravila izpit za izvajanje programa vame vožnj 
po posebnem programu iz 144. člena tega zakona. 

(2) Dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih delavnicah 0 

varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih m« 
udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznik 
začetnika lahko dobi fizična oseba, ki: 
- ima ustrezno univerzitetno izobrazbo, 
- ima znanje s področja varnosti cestnega prometa in dela 

skupinami, 
- v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kazni"0 

dejanje ogrožanja javnega prometa; 
- uspešno opravila izpit za izvajanje programa v skupinsk1 

delavnicah po posebnem programu iz 144. člena tega zakona^ 

(3) Dovoljenji iz prvega in drugega odstavka tega člena izda |p 

podaljša javna agencija. Veljavnost dovoljenja se podaljša vsaka 
3 leta, na podlagi uspešno opravljenega posebnega programa & 
144. člena tega zakona. 

Razveljavitev dovoljenja za izvajanje programa varne 
vožnje in dovoljenja za izvajanje programa v 

skupinskih delavnicah 
141. člen 

(1) Osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena javna agencija 
razveljavi dovoljenje v naslednjih primerih: 
- če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica voznika' 

odvzema vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnost 
vozniškega dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje motome9a 

vozila za čas, za katerega velja tak ukrep; 
- če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za kazni"0 

dejanje ogrožanja javnega prometa; 
- če ne izvaja predpisanega programa. 

(2) Osebi iz drugega odstavka prejšnjega člena javna agencija 
razveljavi dovoljenje v naslednjih primerih: 
- če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica; 
- če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za kazni"0 

dejanje ogrožanja javnega prometa; 
- če ne izvaja predpisanega programa. 
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°ncesija za izvajanje vadbe varne vožnje in 
skupinske delavnice 

142. člen 

skupil?"'0 Programov vadbe varne vožnje in programov 
zavo ' delavnic kot del programa dodatnega usposabljanja 

8 četnike je dejavnost, ki se opravlja kot javna služba. 

lahkcf0nCeS''° za 'zvaJanie programov iz prejšnjega odstavka 
kj i2Do?nc'0'3' Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ter ost ?U'9 po^°'e 9'®de kadrov, tehničnih sredstev in prostorov, 
na Dorii6 P?^0'6, določene v tem zakonu in v koncesijskem aktu 
^spubn!?' 'avne9a razpisa. S koncesijskim aktom določi Vlada jZp0| ■ e. Slovenije zlasti podrobnejše pogoje, ki jih mora 
konce 6Vati koncesionar' postopek in izbire koncesionarja oziroma 
in časT°narke (v nadaljnjem besedilu: koncesionarja), začetek 
nad iz ra'an'a koncesije, višino in način plačila koncesije, nadzor 
ra2me

Vaianierri 'avne sluzbe ,er način prenehanja koncesijskega Ha.Koncesnina je prihodek javne agencije. 

iavna°nCeS'onar'a za izvajanje navedenih programov pridobiva agencija kot koncedent. 

Lleds koncesionarja odloči javna agencija z upravno odločbo, 
ureriii na razmeria med javno agencijo in koncesionarjem se 1° s koncesijsko pogodbo. 

20 iet°nC6Si'a Se P°deliuie za določen čas, vendar ne več kot za 

vS| nonC" S''a Se lahko na vlo9° imetnika podaljša, če so izpolnjeni 
g°ji. ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 

Evidenca javne agencije 
143. člen 

na a9enciia v°di evidenco koncesijskih pogodb, sklenjenih 'agi prejšnjega člena. 

[ ' ^v'dence vsebujejo naslednje podatke: 
■rma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime 

Priimek ter enotno matično številko občana odgovorne 
sebe, davčno številko in sedež oziroma naslov fizične ali 

Pravne osebe; 
0 sklenjeni koncesijski pogodbi, času veljavnosti ter podatki 

. ° Prenehanju pogodbe; 
evilo izvedb programa in udeležencev. 

PrvfiaVna a9enc'ia vodi evidenco izdanih dovoljenj za osebe iz 9a in drugega odstavka 140. člena tega zakona. 

[ ' Zdence vsebujejo naslednje podatke: 
Pmmek in ime- 
EMŠO; 

. ^atum |n kraj rojstva; 
- '2c'aie dovoljenja in veljavnost; Prebivališče imetnika dovoljenja. 

Pooblastila 
144. člen 

Predpis Pr'stoien za notranje zadeve, na predlog javne agencije 

. Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike; 
Program usposabljanja in izpita za izvajalce programa varne 
°Znje in skupinskih delavnic ter program rednega 

zpopolnjevanja znanja za osebe, ki izvajajo program vame 
°znje in skupinskih delavnic; 

- obrazec kartona voznika začetnika iz sedmega odstavka 
139. in obrazec dovoljenj iz 140. člena tega zakona; 
postopek izdaje in podaljšanja veljavnosti in zamenjave 
dovoljenj iz 140. člena tega zakona. 

Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja 
145. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda oziroma podaljša njegovo 
veljavnost osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče 
oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

(2) Vozniško dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost 
upravna enota, ne glede na stalno prebivališče upravičenca 
oziroma začasno prebivališče, če upravičenec v Republiki 
Sloveniji nima stalnega prebivališča. 

(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda 
upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do 
dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po prvi 
pridobitvi vozniškega dovoljenja. 

(4) Upravičencu iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ v 
roku največ enega leta od izteka njegove veljavnosti podaljša 
veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za 
izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto, 
če ta iz utemeljenih razlogov, ugotovljenih v posebnem 
ugotovitvenem postopku, ni opravil programa usposabljanja za 
voznika začetnika. Po izteku veljavnosti se izda novo vozniško 
dovoljenje le, če upravičenec ponovno opravi vozniški izpit. 

(5) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda z 
veljavnostjo do 80. leta starosti upravičencu, ko predloži potrdilo 
o uspešno opravljenem programu usposabljanja za voznika 
začetnika oziroma ko mu preneha veljati status voznika začetnika. 

(6) Od 80. leta starosti se podaljšuje veljavnost vozniškega 
dovoljenja upravičencu, ki predloži zdravniško spričevalo, da je 
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene 
kategorije. 

(7) Zdravniško spričevalo iz prejšnjega odstavka izda imetniku 
vozniškega dovoljenja pooblaščena zdravstvena organizacija 
pooblaščeni zasebni zdravnik oziroma osebni zdravnik. V 
zdravniškem spričevalu mora biti, v skladu z ugotovljenimi 
psihofizičnimi sposobnostmi voznika, določen datum naslednjega 
pregleda. 

(8) Ne glede na določbi četrtega in šestega odstavka tega člena 
se veljavnost vozniškega dovoljenja lahko omeji na rok, določen 
v zdravniškem spričevalu pooblaščene zdravstvene organizacije, 
pooblaščenega zasebnega zdravnika oziroma osebnega 
zdravnika o telesni in duševni zmožnosti osebe za vožnjo 
motornega vozila. 

(9) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka 
veljavnosti, za katerega je izdano, z dnevom pravnomočnosti 
sodbe, s katero je bil imetniku vozniškega dovoljenja izrečen 
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma z dnem 
pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bilo izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se šteje, da 
ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, 
tudi Imetnik vozniškega dovoljenja, kateremu je potekel rok 
veljavnosti. 
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Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja 
146. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki poleg 
pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 137. člena tega 
zakona izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo iz 
172. člena tega zakona; 
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 stranska 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. 

(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A 
brez omejitev se izda osebi, ki je dopolnila 21 let starosti in je 
opravila vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije A, 
katerega praktični del je obsegal tudi posebni praktični del 
vozniškega izpita. 

(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A 
brez omejitev se izda osebi, ne da bi opravljala vozniški izpit in ne 
da bi predložila zdravstveno spričevalo, ki poleg pogojev, 
določenih v prvem odstavku tega člena, izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- da je stara najmanj 21 let; 

da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil podkategorije oziroma kategorije: 
a) A1 (A do 125 ccm in največ 11 kW) ali 
b) A, katerih moč motorja ne presega 25 kW in razmerje 

moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg. 
Pri tem se doba, ko je oseba imela vozniško dovoljenje iz točke a) 
in iz točke b) te alinee skupaj več kot dve leti, sešteva. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A brez omejitev 
izda osebi ne da bi predložila zdravstveno spričevalo, ki poleg 
pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- da je stara najmanj 21 let; 

da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih koles, 
katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in moč ne 
presega 11 kW oziroma katerih moč motorja ne presega 25 
kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16kW/ 
kg; 
da je opravila posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo 
motornih koles kategorije A brez omejitev. 

(5) Osebi, ki opravi vozniški izpit za vožnjo motornih vozil 
kategorije A, pa ne izpolnjuje pogojev za pridobitev vozniškega 
dovoljenja kategorije A brez omejitev, določenih v drugem, tretjem 
in četrtem odstavku tega člena, se izda vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil kategorije A z omejitvijo, da sme voziti 
motorna kolesa brez bočne prikolice katerih moč motorja ne 
presega 25 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 
0,16kW/kg in motoma kolesa z bočno prikolico, katerih razmerje 
moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg. 

(6) Osebi, ki ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo vozil podkategorije A1 (A do 125 ccm in največ 11 kW) in 
je dopolnila 18 let starosti, se lahko izda vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil kategorije A z omejitvijo, da sme voziti 
motorna kolesa brez bočne prikolice, katerih moč motorja ne 
presega 25 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 

0,16 kW/kg in motoma kolesa z bočno prikolico, katerih razfl"0^. 
moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg ne da 
opravljala vozniški izpit in ne da bi predložila zdravstva 
spričevalo. 

(7) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil podkategorije A1 (A ^ 
125 ccm in največ 11 kW) se izda osebi, ki poleg pogojev, dolofis" 
v prvem odstavku tega člena, izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je stara najmanj 16 let; jn 
da je opravila vozniški izpit podkategorije A1 (A do 125 cc"1 

največ 11 kW). 

(8) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motofjj 
vozil kategorije B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se izdatuo 
vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspa^v, 
opravi tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priklju® 

(9) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na v°z''U' 
katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spremil 
z uporabo stopalke za plin ali zavore - vozila z avtomatsk^. 

vozi'' 
menjalnikom, se to zabeleži v vozniško dovoljenje, izdano 
osebi. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo se sme 
samo vozila z avtomatskim menjalnikom. 

(10) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije voz®; 
ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti po dopolni® 
predpisani starosti (kategorija G). 

•• ' cA 
(11) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje izdano v tujini. * 
slovensko vozniško dovoljenje ne izda oziroma se ne podal)88 

njegove veljavnosti, razen v primeru zamenjave v tujini izdaneg® 
vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje ali e 

veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujini, odda organu, ki I 
izda oziroma podaljša veljavno slovensko vozniško dovoljenja' 

147. člen 

(1) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanj0 

veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora na poziv upravne eno' 
oddati vozniško dovoljenje. Če oseba ne odda vozniškeg0 

dovoljenja v roku, določenem v pozivu, ji ga odvzamejo polic|S 

na njene stroške. Novo vozniško dovoljenje lahko pridobi po p^el^ 
izrečenem prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po šesti 
mesecih, po drugem prenehanju po enem letu, po nadaljni1 

izrečenih prenehanjih pa po dveh letih od dneva oddaje vozniškega 
dovoljenja. Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja j0' 
da taka oseba ponovno opravi vozniški izpit. 

(2) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniške^ 
dovoljenju, za katerega ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti, 
vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljeni6 

vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna 
vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekrše* 
ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske točke ,n 

izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja, določene v 

prvem odstavku tega člena. 

148. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda na enotnem obrazcu za vožnj0 

motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v kategorije A, 
B+E, C, C+E, D, D+E in podkategorije A1, D1 in D1+E. 

(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s 

stransko prikolico ali brez nje. Dovoljenje za vožnjo vozil te 
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G m 
H. 
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motomht' kate90ri)e A se vozniško dovoljenje izda za vožnjo 
na cjv '[J oles podkategorije A1, v katero spadajo motoma kolesa 
prost kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, katerih 
ne Dr 

lna motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja 
spa(J jS09a 11 kW, ali kategorije A z omejitvijo 25 kW, v katero 
br02 i° 

mo,orna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali 
fazrne'8' kateritl m°č motorja ne presega 25 kW, pri katerih 
kg. 118 med moči° motorja in maso vozila ne presega 0,16 kW/ 

kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije 

kg in '"i katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 
Dovolj P° sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev, 
za vri8n'e 2a v°žnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje n|° v°zil kategorij G in H. 

rnotorn<a,e^0r''0 sPaciai0 skupine vozil, sestavljene iz 
katere 693 vozi,'a kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, 
ali če ■ na've^a dovoljena masa presega maso vlečnega vozila "ajvečja dovoljena masa te skupine vozil presega 3.500 kg. 

F gorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije 
kg Do e®or'je katerih največja dovoljena masa presega 3.500 
za u..

vo'enie za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
1° v°zil kategorij B, G in H. 

vlečne'<a,e90r''0 sPadai° skupine vozil, sestavljene iz 
katere93 mo,orne9a vozila kategorije C in priklopnega vozila, 
v0jnj0

9a naive<5ja dovoljena masa presega 750 kg. Dovoljenje za 
katea V°Z'' '6 kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil 
Podkat°r''e- B+E' V kombinaciji z vozniškim dovoljenjem 
v02nii|®

90ri'e D1 P3 tudi podkategorije D1+E ter v kombinaciji z 
lm dovoljenjem D kategorije pa tudi kategorije D+E. 

irtiaio ka!e90rij0 D sPadaio motorna vozila za prevoz oseb, ki 
vožni P° ■ sedeza za voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje za 
katoi° Vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil 9°nje B, C, G in H in podkategorije D1„ 

Sotomih3' k3,te90riie D se izda vozniško dovoljenje za vožnjo irngj V02i' podkategorije D1, v katero spadajo avtobusi, ki 
vožni 89 secie^a za voznika največ 16 sedežev. Dovoljenje za 
vojii i? V0Z" ,e Podkategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
" kategorij B, G in H. 

viečn^ ka,e9°rii° D+E spadajo skupine vozil, sestavljene iz 
kater

09a mo,orne9a vozila kategorije D in priklopnega vozila, 
vojnj693 na've^ia dovoljena masa presega 750 kg. Dovoljenje za 
katoi,0 Vozi'te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil 9°n]e B+E in podkategorije D1+E. 

(11) Znotraj kategorije D+E se izda vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil podkategorije D1+E, v katero spadajo skupine 
vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila podkategorije D1 
in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 
750 kg in največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 
12000 kg ter se priklopno vozilo ne uporablja za prevoz oseb. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorije B+E. 

(12) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih motornih in 
priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalne kategorije F, G in 
H. 

(13) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorije G. 

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

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

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

(17) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C 
ali D in podkategorije D1 smejo voziti motorna vozila navedenih 
kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki. Imetniki 
vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti 
motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno 
vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova največja tiovoljena masa pa 
ne presega mase vlečnega vozila, če največja dovoljena masa 
teh vozil ali skupine vozil ne presega 3500 kg. 

(18) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B+E, C+E ali 
D+E in podkategorije D1+E, se izda le osebi, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C, D oziroma 
podkategorije D1. 

(19) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega 
na obrazcu vozniškega dovoljenja, določenega s Pravilnikom o 
obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o 
registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) ali 
Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02 in 
100/03) in na podlagi 128. a člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 30/98,61/00, 21/02 in 67/02) določena 
vozniška dovoljenja, se za vozniško dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena, upošteva naslednja ekvivalentnost med 
kategorijami: 
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DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE NOVO VOZNIŠKO 
DOVOLJENJE 

A do 125 ccm = A1 
A do 125 ccm in 11 kW = A1 
A £ 125 ccm in < 11kW = A1 
A < 25 kW in <0,16 kW/kg = A - A z omejitvijo s 25 kW in 

<0,16 kW/kq 
A do 350 ccm = A - ko imetnik vozniškega dovoljenja 

dopolni 20 let 
A = A 
B = B 
C = C 
D = D 
E le z vozili kateqoriie B = B + E 
E B + E, C + E in če ima imetnik 

vozniškega dovoljenja kategorijo D, 
tudi D + E 

F r= F in H 
G = G 
H = H 
A - le do 50 km/h = H 
I = H 

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil 
149. člen 

Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik 
dopolnjeno naslednjo starost: 
- za vozila podkategorije A1 16 let; 
- za vozila kategorije A 18 let; 
- za vozila kategorije B 18 let; 

za vozila kategorije C 18 let; 
- za vozila kategorije B + EinC + E18 let; 
- za vozila podkategorije D1 21 let; 
- za vozila kategorije D 24 let; 
- za vozila podkategorije D1+E 21 let; 
• za vozila kategorije D + E 24 let; 
- za vozila kategorije F, katerih konstrukijsko določena hitrost 

ne presega 40 km/h 15 let; 
- za vozila kategorije F, katerih konstrukijsko določena hitrost 

presega 40 km/h 18 let; 
- za vozila kategorije G - motokultvatorji 15 let; 
- za vozila kategorije G - delovni stroji 18 let; 

za vozila kategorije H 14 let. 

Dvojnik 
150. člen 

(1) Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega vozniškega 
dovoljenja se na zahtevo stranke izda novo vozniško dovoljenje. 
Zahtevi za izdajo takega vozniškega dovoljenja mora stranka, 
poleg svoje fotografije, priložiti tudi dokazilo o preklicu veljavnosti 
pogrešanega oziroma ukradenega vozniškega dovoljenja v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz 
prejšnjega odstavka, ki poda lažno izjavo o pogrešitvi ali kraji 
vozniškega dovoljenja. 

Vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini 
151. člen 

(1) Tujec oziroma tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki prebiva v 
Republiki Sloveniji, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki n1 

ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti, voziti v 
Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti p® 
veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer najva 
eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(2) Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedila 
državljan) Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva v 

tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme z veljavni"1 

vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje država- 
voziti tista motoma vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniške11] 
dovoljenju izdanem v tujini, dokler začasno biva v Republik 
Sloveniji. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člen® 
mora oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v tujin'- 
ki ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, imeti med vožnjo 
motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega vozniškega 
dovoljenja, izdanega v tujini, tudi veljavno mednarodno voznih0 

dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija tuje država- 

(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v Republik] 
Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji je bila v tuj1 

državi, v kateri ji je bilo izdano vozniško dovoljenje, prepovedana 
vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v katero spada vozilo, ki 9a 

vozi. Prav tako ne sme voziti motornega vozila kategorije B, B+E; 
C ali C+E, če še ni dopolnila starosti 18 let, in kategorije D ali D+E 

ter podkategorij D1 ali D1+E, če še ni dopolnila starosti 21 let. 

(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga Je 

izdal pristojni organ druge države članice Evropske unije, voziti v 
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v£b'iki Sloveniii t'sta motorna vozila, ki jih sme voziti po 
tropske* VOZn'^kem dovoljenju, izdanem v drugi državi članici 

ravna ^'°b° ^0 00° tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
Up0r .v nasPr°tju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, če 
Pričetk'Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, v roku do dveh let od 
Slove - ^re^'vania v Republiki Sloveniji oziroma vrnitvi v Republiko začas"''0 z namenom stalnega prebivanja oziroma od pričetka 
nasD n.89a Prebivanja v Republiki Sloveniji, in voznik, ki ravna v 

|u s tretjim odstavkom tega člena. 

lo'^lobo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
{lena ' ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega 
đveh i uP°ra'3i vozniško dovoljenje, izdano v tujini, po več kot 
vrnitvi6tlh °d Pr'^e,ka prebivanja v Republiki Sloveniji oziroma 
0zi ' v Republiko Slovenijo z namenom stalnega prebivanja 
in v 

a °d pričetka začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, 
2 , ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

^menjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini 
152. člen 

Slove'80' ^ Prel3'va v Republiki Sloveniji, in državljan Republike 
staln ni'6' se vrne 'z tuiine v Republiko Slovenijo z namenom 
'ahko ? Prel3ivanja, ali če začasno prebiva v Republiki Sloveniji, 
Voj 

6 Spolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za 

^epuhiv °,0rn'h VOZi'' v dveh letih od Priče,ka Pret)ivanja v 
dovoi S!ovenii' zahtevata zamenjavo veljavnega vozniškega len)a, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje. 

S* 'n državljanu Republike Slovenije, ki po določbi prejšnjega 
letih V ne zalltevata zamenjave vozniškega dovoljenja v dveh 
v d J30 P J^etku prebivanja v Republiki Sloveniji ali vrnitvi iz tujine 
dvel t, Slovenijo z namenom prebivanja v njej, prične teči 
d®.ni ,rok. v katerem lahko zahtevata zamenjavo vozniškega 
pon '0n'a-' izdane9a v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje, 
leto |Vn° š,0ti' če 2aPustita Republiko Slovenijo za najmanj eno ln se vrneta v Republiko Slovenijo. 

SznSenSk° vozni^ko dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega 
Vo !®ke9a dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del 
Vo 'rke9a izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z 
velia dovoljenjem, izdanem v tujini in tistim, ki so že imeli vno slovensko vozniško dovoljenje. 

VQ2n'žw^ne^a dela v°zniškega izpita ni treba opraviti imetnikom 
mini t dovo'ieni ,is,ih tujih držav, ki jih določi s pravilnikom 
i2ob

S V' Pristojen za notranje zadeve, na podlagi ocene kakovosti 
vozi|raZ0Van'a' teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih 
đržJ°-ik°v ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji 

(W0Vensk0 vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega jsnja, izdanega v tujini. 

kon'2'fm°ma in vzajemnosti se od osebja diplomatskih in 
m 

Zu arnih predstavništev misij tujih držav in predstavništev 
voz n.^rodni'1 organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi 
tele , • 8 dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o 
Dr ,®n'in duševni zmožnosti voziti motoma vozila ter opravljanja lCnega dela vozniškega izpita. 

£vTr, 'n državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško 
če o '9n'e'.izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, a 'e Pridobil med najmanj šestmesečnim bivanjem v državi, v 
ka,enie bilo izdano. 

t(8) Če se iz besedila vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne 
da sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja in ali 
še velja, se sme vozniško dovoljenje, izdano v tujini, zamenjati po 
prvem odstavku tega člena, če oseba, ki prosi za zamenjavo, 
priloži listino, iz katere je razvidno, katera motoma vozila sme 
voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(9) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati 
za slovensko vozniško dovoljenje. 

(10) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja za 
slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo 
oddano v skladu z enajstim odstavkom 146. člena tega zakona, 
se vme organu tuje države, ki ga je izdal. 

Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi 
državi Evropske unije 

153. člen 

(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice 
Evropske unije, ki stalno ali začasno prebiva v Republiki Sloveniji, 
lahko brez opravljanja vozniškega izpita in predložitve dokazila o 
duševni in telesni zmožnosti za vožnjo vozil, zamenja veljavno 
vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, če 
izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo 
motornih vozil, in sicer za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti po 
vozniškem dovoljenju, katerega zamenjavo zahteva. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se tiste nacionalne 
kategorije, ki jih po določbi 148. člena tega zakona ne vsebuje 
slovensko vozniško dovoljenje, opustijo, podkategorije pa se 
označijo s potrditvijo kategorije in vpisom ustrezne usklajene kode 
Evropske unije v rubriko Omejitve vozniškega dovoljenja. 

(3) Imetnik vozniškega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
mora veljavno vozniško dovoljenje države članice Evropske unije 
zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, če mu je v Republiki 
Sloveniji izrečen odvzem vozniškega dovoljenja ali prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja ali če na vozniškem dovoljenju 
države članice Evropske unije ni prostora za vpis izrečene 
prepovedi vožnje motornega vozila, ter imetnik takega vozniškega 
dovoljenja, pri katerem je ugotovljena telesna ali duševna 
nezmožnost za vožnjo motornih vozil. 

(4) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice 
Evropske unije, ki v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka ne 
zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, odvzame vozniško 
dovoljenje pristojni organ Republike Slovenije. 

(5) Vozniško dovoljenje, izdano v drugi državi članici Evropske 
unije, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško 
dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z enajstim odstavkom 146. 
člena tega zakona, se vrne organu tuje države, ki ga je izdal. 

Mednarodno vozniško dovoljenje 
154. člen 

(1) Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko 
dobi na lastno zahtevo tudi mednarodno vozniško dovoljenje, če 
mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja 
ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma se mu 
ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega 
vozila določene vrste ali kategorije. 

(2) Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja organizacija, ki jo 
pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 
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(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki, 
Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in vodenje registra 
nadzoruje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

Evidenca o vozniških dovoljenjih 
155. člen 

(1) Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje naslednje 
podatke. 

enotno matično številko občana, ime in priimek, datum in kraj 
rojstva in fotografijo; 

- organ oziroma organizacija, ki je izdala vozniško dovoljenje 
oziroma podaljšal njegovo veljavnost; 
datum izdaje in spremembe; 
številko vpisa; 
serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja; 
veljavnost vozniškega dovoljenja; 

- zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti, 
zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko, 
pogrešitvi ali kraji oziroma deponiranju ali ostalih spremembah, 
ki se nanašajo na vozniško dovoljenje; 

- kategorije vozil in podkategorije vozil, za katere velja, in da- 
tum pridobitve dovoljenja za vožnjo vozil posamezne 
kategorije; 

- da je oseba voznik začetnik; 
- omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati med 

vožnjo, oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih kategorij 
(A z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, 
katerih moč motorja ne presega 25 kW in katerih razmerje 
moč motorja/masa ne presega 016 kW/kg). 

(2) Evidenco vozniških dovoljenj vodi ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke v evidenco. 

Pooblastilo 
156. člen 

(1) Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za notranje zadeve predpiše program 
usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije oziroma zavodi za 
izvajanje tega programa, način izdaje potrdil o uspešno 
opravljenem tečaju in vodenja evidenc ter pooblasti organizacije 
oziroma zavode za izvajanje tega programa. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše obrazec 
vozniškega dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje 
veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne 
kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati pri vožnji vozila 
in omejitev ter način vodenja evidenc. 

2. Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil 

Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za 
voznike motornih vozil 

157. člen 

(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem 
besedilu: kandidatov) za voznike motornih vozil ali skupine vozil 
(v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja kandidatov) je 
dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in jo na podlagi 
pridobljene koncesije opravljajo gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe 

zasebnega prava, ki izpolnjujejo por,oje, določene v tem zakonu 
in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni izobraževal11' 
zavodi smejo opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov,c 

izpolnjujejo pogoje iz tega zakona in drugih predpisov, na podlag 
odločbe o vpisu v register avtošol. 

(3) Vlada s sklepom podeli koncesijo za opravljanje dejavno^ 
usposabljanja kandidatov koncesionarju na podlagi javne!) 
razpisa, pod pogoji določenimi v tem zakonu in koncesijska"' 
aktu. Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne več k° 
za 10 let. Koncesija se lahko na vlogo imetnika podaljša, če 50 

izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani za nje"0 

pridobitev. 

(4) Kandidat za voznika motornih vozil ali skupine voz''^ 
opravljeno usposabljanje plača ceno storitve po tarifi, ki jo doloc1 

Vlada Republike Slovenije. 

(5) Avtošola mora biti registrirana pri ministrstvu, pristojnem za 

notranje zadeve, za tisto kategorijo motornih vozil, za kat®r0 

usposablja kandidate za voznike. 

(6) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, 
ko pridobi koncesijo in izpolni pogoje iz 158. člena tega zakona t® 
drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadev® 
vpiše v register avtošol. 

(7) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadev®- 
Register vsebuje naslednje podatke: 
- številka vpisa v register; 
- naziv avtošole; 
- statusno obliko; 
- sedež avtošole; 

sedež podružnice; 
- kategorije, za katere je registrirana; 
- datum vpisa v register; 
- datum in razlogi za izbris iz registra. 

Minister, pristojen za notranje zadeve izda natančnejše predpis® 
o obliki, načinu in pogojih vodenja registra avtošol. 

(8) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve izda odločbo o izbrisu 
avtošole iz registra avtošol: 
- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb; 
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanje"1 

dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
- če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z 

opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov; 
■ če ne izpolnjuje pogojev iz 158. člena tega zakona; 
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljeni11 

z odločbo iz 228. člena tega zakona; 
če ne izpolnjuje pogojev, določenih v koncesijski pogodbi; 

- če ji je bila v roku 2 let dvakrat izdana odločba o začasn' 
prepovedi dela zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojem 
ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in izvajanje programov- 

(9) V primeru izbrisa avtošole Iz registra avtošol na podlagi 6- 
alinee prejšnjega odstavka se sme ponovni vpis v register izvesti 
po preteku petih let od izdane odločbe o izbrisu iz registra. 

(10) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov, 
ter evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik 
usposabljanja iz teorije. 

(a) Register kandidatov vsebuje: 
- registrska številka kandidata; 

datum vpisa; 
priimek in ime kandidata; 
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. "aslov. prebivališče; 
g um rojstva; 

■ evidenčnega kartona in datum njegove izdaje; 
. ^atke o usposabljanju; 

a,ke o izpisu kandidata iz avtošole. 

še i^Qden^n'karton vožnje po poleg podatkov iz registra vsebuje 
sorod«!t'3rilrne'< u^i,elia vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in veno razmerje spremljevalca. 

tedate1 it"' ■razvicl v°žnje vsebuje podatke o avtošoli, ki ga je in prjimt -'in da,umu izdaje dnevnega razvida vožnje, imenu 
številu u°itelia vožnje, registrski označbi vozila, podatke o 
usnnc Pr.evo^enitl kilometrov, podatke o kandidatu in podatke o sPosabljanju kandidata. 

dnevnikVn''( usP°sa^'jania iz teorije vsebuje zaporedno številko o k 'a' ^as usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke 
tu iz registra ter podatke o poteku usposabljanja. 

o obiv Prist0'en za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
evjae' •' na^inu in pogojih vodenja registra kandidatov, 
dno,, ..cne9a kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje in 'ka usposabljanja. 

Pravn ^'°^° na'man) 1 000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nasD ,°Se^a 'n samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
ođQ 'u s tretjim, četrtim ali osmim odstavkom tega člena, orna oseba pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

P°goji za opravljanje dejavnosti usposabljanja 
kandidatov 
158. člen 

|1) Avtošola mora imeti: 
. j^edpisano opremljeno šolsko učilnico za poučevanje teorije; 

®arniški prostor za sprejem kandidatov in za delo vodje 
avtošole; 
jemanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za 
oznike motornih vozil, tistih kategorij za katere je vpisana v 
egister avtošol, razen za kategorijo B, kjer mora imeti dve 

Vozili; 
Površino, ki meri najmanj 1000 m2 uporabne površine, ki 

mogoča izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila. 

alhe*3 U<^'n'ca' Pisarniški prostor, vozila in površina iz četrte 
zakona10"^'0 bit' opreml'eni v skladu s predpisi iz 162. člena tega 

!2) Avt°šola mora imeti: 
v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim 

slovnim časom najmanj tri učitelje vožnje; 
delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas -s polnim 
6|ovnim časom vodjo avtošole, ki ima dovoljenje za 

s rokovnega vodjo avtošole in veljavno dovoljenje za učitelja 
vožnje. 

Prei^°')ra*eva'nirn zavodom n' 'reba izpolnjevati pogojev iz 
izoh n'-9a odstavka- če usposabljajo kandidate, ki imajo v tem 
i2 , ^zovalnem zavodu status dijaka in se izobražujejo po 
dokoarVa,nih Pro9ramih za pridobitev izobrazbe ter imajo za 
doio* n'e Pro9rama določeno kot pogoj opravljen vozniški izpit 
VQ2II ene kategorije motornih vozil. Kandidate za voznike motornih 
jn . smei° usposabljati učitelji, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu u9ih predpisih ter so v delovnem razmerju v tem zavodu. 

vozjuVto.^0'a sme usposabljati kandidate za voznike motornih 'udi v podružnici zunaj kraja svojega sedeža, če ta izpolnjuje 

pogoje, navedene v tem členu in ji ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve izda odločbo o vpisu v register. 

(5) V avtošolah smejo usposabljati kandidate za voznike motornih 
vozil samo učitelji vožnje oziroma učitelji predpisov o varnosti 
cestnega prometa. 

(6) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja 
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem 
prometu in prometno etiko smejo v avtošoli poučevati: 

učitelji predpisov z ustreznim veljavnim dovoljenjem za učitelja 
predpisov o varnostni cestnega prometa in učitelji vožnje z 
veljavnim dovoljenjem za učitelja vožnje, ki imajo najmanj višjo 
strokovno izobrazbo; 
osebe, ki so bile zaposlene kot učitelji predpisov o varnosti 
cestnega prometa na dan 1. 5. 1998 in imajo veljavno 
dovoljenje za učitelja vožnje. 

(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z najmanj 50.000 tolarjev 

Poučevanje vožnje 
159. člen 

(1) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avtošoli poučujejo učitelji 
vožnje, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje (v nadaljnjem 
besedilu: dovoljenje za učitelja vožnje) tiste kategorije, za katero 
poučujejo kandidata za voznika motornih vozil. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko poučuje 
kandidata za voznika motornih vozil kategorije F učitelj vožnje, ki 
ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila 
kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorije F, kandidata za voznika motornih vozil kategorije 
H pa učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za 
motorna vozila kategorije A. 

(3) Pri poučevanju vožnje je učitelj vožnje odgovoren za varnost 
vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat za voznika, razen, 
če ga ni mogel preprečiti. 

(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba ali 
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z najmanj 30.000 tolarjev. 

Program usposabljanja 
160. člen 

(1) Program usposabljanja za voznike motornih vozil vsebuje 
teoretični in praktični del. 
1. Teoretični del, v trajanju najmanj 40 pedagoških ur, 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; 

- 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; 
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osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so 
pomembne za varen cestni promet; 

- vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, 
alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je 
označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo, 
utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in 
telesnih stanj, vremenskih razmerter 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. 

2. Praktični del obsega: 
spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike 
vožnje na površini iz četrte alinee prvega odstavka 158. 
člena; 
učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in 
zunaj njega; 
učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega 
podnevi in ponoči, vožnja preko križišča, kjer je promet 
urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja preko 
križišča, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja 
po cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po 
avtocesti, vožnja skozi predor, 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 avtošoli prisoten najmanj 80 odstotkov učnih ur v 
predpisano opremljeni učilnici. Preostalih 20 odstotkov učnih ur 
se lahko izobražuje samostojno s pomočjo literature ali 
elektronskih medijev. Po končanem teoretičnem oziroma 
praktičnem delu programa usposabljanja v avtošoli mora kandidat 
za voznika motornih vozil opraviti pred komisijo avtošole preizkus 
znanja tistega dela programa usposabljanja, za katerega se je 
pripravljal v avtošoli. 

(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
učitelj vožnje ali učitelj predpisov, ki ravna v nasprotju s prvim ali 
drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
50.000 tolarjev. 

Pogoji za usposabljanje kandidatov 
161. člen 

(1) Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti usposabljati, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, 

predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo 
določene kategorije, razen za kategorijo H, za katero se sme 
pričeti usposabljati v koledarskem letu, v katerem dopolni 14 
let starosti; 

2. da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo 
katerega se usposablja, in ima veljavno zdravstveno 
spričevalo. 

3. da uporablja med usposabljanjem pripomočke za vožnjo 
vozila, ki so vpisani v zdravstveno spričevalo; 

(2) Pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat 
za voznika uspešno opraviti preizkus znanja iz teoretičnega dela 
programa usposabljanja, kar mora avtošola oziroma njena 
komisija vpisati v evidenčni karton vožnje kandidata za voznika. 

(3) Kandidat za voznika, ki se usposablja za vozniški izpit, sff 
za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti po °®s. 
motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga v0 

pod nadzorstvom učitelja vožnje. 

(4) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učit®') 
vožnje, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(5) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z denaf1 

kaznijo najmanj 20.000 tolarjev. 

Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo 
vožnje 

162. člen 

(1) Avtošola sme poučevati kandidata za voznika na vozilu, N 
izpolnjuje pogoje, določene v podzakonskem aktu. 

(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motorne^ 
vozilu ali na njem samo kandidati avtošole, ki imajo pri s0P 
evidenčne kartone vožnje, učitelji vožnje in kandidati za učite') 
vožnje, spremljevalci ter osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanje"1 

praktičnega dela programa usposabljanja. 

(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika usposabljaj0 

za praktični del programa, morajo imeti na strehi svetlobno tabl 
z napisom "AVTO ŠOLA L" in na bočnih straneh vozila napis z 
nazivom in naslovom avtošole. Vozila, ki nimajo strehe, priklopa® 
vozila in vozila, pri katerih se zaradi konstrukcije z zadnje stra"j 
ne vidi svetlobna tabla z napisom "AVTO ŠOLA L", pa morajo bj*1 

med usposabljanjem kandidata za voznika motornega vozila 
označena s predpisanimi "L" tablicami. Vozila, na katerih s® 
usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil kategorij A, B i" 
H ne smejo biti starejša od 8 let, vozila drugih kategorij pa 110 

starejša od 12 let. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše 
predpise o opremljenosti in delu avtošol, načinu vodeni® 
predpisanih evidenc ter natančneje določi program usposabljanj® 
kandidatov za voznike motornih vozil. Minister, pristojen za notranje 
zadeve, izda tudi natančnejše predpise o označevanju vozil, na 
katerih se usposablja kandidate za voznike, o pogojih, ki jih moraj0 

izpolnjevati ta vozila, in predpiše vsebino, barvo, obliko in dimenzije 
svetlobnih tabel ter "L" tablic. 

(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekrške učitelj vožnje, 
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega 
člena. 

(6) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 20.000 tolarjev. 

Usposabljanje za vožnjo 
163. člen 

(1) Učitelj vožnje sme v praktičnem delu programa usposabljanja 
pripravljati samo kandidata za voznika motornih vozil tiste avtošole. 
v kateri je v delovnem razmerju oziroma opravlja v njej to delo na 
podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del- 

(2) Učitelj vožnje mora imeti med pripravljanjem kandidata z® 
voznika motornih vozil po cesti pri sebi svoje veljavno vozniško 
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vožnje e vel'avno dovoljenje za učitelja vožnje, dnevni razvid 
kandida^V'denčni karton vo^nie in veljavno zdravstveno spričevalo 
Pristoin 3 23 voznil<a' 9a pripravlja. Na zahtevo policista oziroma 69a inšpektorja mora navedene dokumente pokazati. 

ali pgl!ej' ^°žnje, ki je v avtošoli v delovnem razmerju za določen 
kandidat ° ^as s P°'n'm delovnim časom, sme pripravljati 
p° C6sjj6 za V02nike v praktičnem delu programa usposabljanja 
dnevno V ned6l'enem delovnem času največ osem učnih ur 
đnevno' u del'enem delovnem času pa največ devet učnih ur 
Pooblas* 6l' vožn'e> ki opravlja delo na podlagi napotnice 
ure dnevno0 or9anizaci)e za posredovanje del, pa največ tri učne 

Poprava k r° p.raktične9a dela programa usposabljanja sestavljajo 
vožnja i and'data na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza 
najkaSn na ura ,ra'a 50 minut. Učitelj vožnje mora imeti eje po petih učnih urah najmanj 30 minut počitka. 

vožnie'k' V0.znie mora na predpisan način voditi evidenčni karton andidata, ki ga pripravlja, in dnevni razvid vožnje. 
(6) 2 
vožnje°k° na'mani 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj 
od<sta„il ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim avkom tega člena. 

vožnje'°k-0 na'mani 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj 
člena ' ravna v nasProtju s četrtim, ali petim odstavkom tega 

Pravna l°')0 na'mani 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek nasD 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 

°(jqo °JU s Prvim, tretjim, ali petim odstavkom tega člena, 
ma oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

Zdravstveni pogoji za usposabljanje 
164. člen 

motof,e'' vozn|e ne sme pripravljati kandidata za voznika v vožnji 
fna^ji e^a V02i'a po cesti, če je utrujen, bolan, če je pod vplivom 
'elesn' ^tloa^t'vnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, če ima 
da ne 8 ° 0 ali Poškodbe oziroma je v takem duševnem stanju, more zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uči. 

USe!LV0Žnie kandida,u za voznika ne sme dovoliti vožnje po 
utruje S 'S °^"no'da kandidat zaradi telesne okvare ali poškodbe, 
psiho "kf1'"-bolezni' duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil, vnih zdravil ali drugih sredstev ne more zanesljivo voziti. 
(3) 2 
vožnj9'0^0 naimani 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj ■ ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Strokovni nadzor 
165. člen 

za đe?Vn' nac'zor nad delom avtošol in nad izpolnjevanjem pogojev 
i2dan 0 av,ošo' predpisanimi s tem zakonom in na njegovi podlagi 
not.. m' Podzakonskimi predpisi, izvaja ministrstvo, pristojno za anie zadeve. 

Dovoljenja za poučevanje in delo 
166. člen 

oseba V?'0n'S za uči,elia vožnje določene kategorije lahko dobi 
1 . » ki. 
2. '^a na'manj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo; Uspešn° končala program usposabljanja za učitelja vožnje 

rezne kategorije motornih vozil; 

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 

dejanje ogrožanja javnega prometa; 
6. ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema vozniškega 

dovoljenja ali sankcija 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. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odvzema 
vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi 
vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved; 

8. je telesno in duševno zmožna za učitelja vožnje. 

(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa 
lahko dobi oseba, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, je 
uspešno končata program usposabljanja za učitelja predpisov, 
ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije 
B. 

(3) Dovoljenje za strokovnega vodjo oziroma strokovno voditeljico 
(v nadaljnjem besedilu: strokovni vodja) avtošole dobi oseba, ki 
ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja 
vožnje, ima najmanj višjo izobrazbo, veljavno dovoljenje za učitelja 
vožnje najmanj za vozila kategorije B in je uspešno končala pro- 
gram usposabljanja za vodjo avtošole. 

(4) Program usposabljanja za učitelja vožnje obsega: 
1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje 

in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v 
skladu s cestnoprometnimi predpisi; 

2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu; 
3. osnove teorije pouka (didaktika); 
4. poznavanje motornih vozil in cest; 
5. vožnjo motornega vozila; 
6. vsebino in izvedbo učne ure vožnje motornega vozila - 

praktično poučevanje; 
7. preizkus znanja slovenskega jezika. 

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

(6) Program usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole obsega 
zlasti poznavanje organizacije in dela avtošole. 

(7) Minister, pristojen za notranje zadeve, natančneje predpiše 
program usposabljanja za učitelja vožnje, program usposabljanja 
za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in program 
usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole. 

Pooblastilo za določitev posebnega programa 
167. člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi poseben pro- 
gram, po katerem morata učitelja vožnje in učitelj predpisov o 
varnosti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnjevati svoje 
znanje. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzoruje 
izvajanje tega programa in programov iz četrtega, petega in 
šestega odstavka prejšnjega člena tega zakona. , 

(2) Program iz prvega odstavka tega člena ter programe četrtega, 
petega in šestega odstavka prejšnjega člena tega zakona izvaja 
javna agencija. 

(3) Učitelj vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa 
morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje 
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oziroma učitelja predpisov uspešno opraviti preizkus znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa pred pristojno izpitno 
komisijo iz 172. člena tega zakona. 

Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj 
168. člen 

(1) Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega 
vodjo avtošole izda in podaljša veljavnost javna agencija. 

(2) Dovoljenje za učitelja vožnje in dovoljenje za učitelja predpisov 
se izda oziroma podaljša njegova veljavnost za tri leta. Veljavnost 
dovoljenja se podaljša na podlagi potrdila o uspešno opravljenem 
posebnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena in 
potrdila izpitne komisije iz 172. člena tega zakona o uspešno 
opravljenem preizkusu znanja cestnoprometnih predpisov. 
Dovoljenje za strokovnega vodjo avtošole se izda brez omejitve 
veljavnosti. 

(3) Javna agencija vodi evidence izdanih dovoljenj za učitelje 
vožnje, dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti cestnega prometa 
in dovoljenj za strokovne vodje avtošole. 

(4) Evidence vsebujejo naslednje podatke: 
priimek in. ime; 

- EMŠO; 
- datum in kraj rojstva; 

datum izdaje dovoljenja in veljavnost; 
- prebivališče imetnika dovoljenja; 
- kategorija, za katero je izdano dovoljenje za učitelja vožnje; 
- upravno enoto, ki je izdala oziroma podaljšala veljavnost 

dovoljenja; 
- podatke o ugotovljeni začasni ali trajni zdravstveni 

nezmožnosti opravljanja poklica voznika oziroma učitelja 
vožnje. 

Pooblastilo 
169. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec 
dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega 
vodjo avtošole ter določi postopek izdaje in podaljšanja veljavnosti, 
zamenjave dovoljenj in vodenja evidenc ter ceno obrazcev. 

Odvzem dovoljenja za učitelja vožnje 
170. člen 

(1) Učitelju vožnje, pri katerem je ugotovljena začasna ali trajna 
zdravstvena nezmožnost opravljanja poklica voznika oziroma 
učitelja vožnje, mu je izrečen ukrep odvzema vozniškega 
dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali 
sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije, se dovoljenje za učitelja vožnje odvzame ali se mu 
dovoljenje odvzame za čas, za katerega velja taka ugotovitev, 
ukrep ali sankcija. 

(2) Dovoljenje za učitelja vožnje se odvzame tudi učitelju vožnje, 
ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti motorno vozilo, 
dokler traja taka nezmožnost. 

(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje izda na 
podlagi prvega in drugega odstavka tega člena upravna enota. 

3 Vozniški izpiti 

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita 
171. člen 

(1) Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Repu"'^ 
Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stain 
prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

(2) Vozniški izpit za voznika motornega vozila ali skupine voZj|: 
razen vozil kategorije G, sme opravljati kandidat za voznika, 
se je v avtošoli usposobil za voznika. 

(3) Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k izpjjjj 
pri izpitnem centru oziroma upravni enoti. Kandidati za vozni 
motornih vozil smejo opravljati vozniški izpit, če izpolnjujejo p°9°J ' 
določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo. 

(4) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C srn0J° 
opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje z 
vožnjo motornih vozil kategorije B. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, smer 
kandidati za voznike motornih vozil kategorije C opravljati voznis 
izpit, če jim je bila izrečena kazen prenehanja veljavno® 
vozniškega dovoljenja in so pred izrekom kazni imeli veljavn 
vozniško dovoljenje kategorije C. 

(6) Kandidati za voznike motornih vozil podkategorije D1 srn# 
opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje z 
vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta. 

(7) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo 
opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje z 
vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in imajo veljavn 
vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali podkatego") 
D1. 

(8) Kandidati za voznike skupine vozil (B+E, C+E, D1+E ali 
kategorije) smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno 
vozniško dovoljenje za tisto kategorijo oziroma podkategorije. 
katero spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izp' 
za to kategorijo oziroma podkategorijo vozil. 

(9) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H smej1' 
opravljati vozniški izpit, če v koledarskem letu dopolnijo staro® 
najmanj 14 let. 

Izpitna komisija 
172. člen 

(1) Kandidati za voznike motornih vozil opravljajo v Republik 
Sloveniji vozniški izpit pred komisijo izpitnega centra, ki ga sart" 
izberejo. 

(2) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj višjo izobrazbo, 
predsednik komisije pa najmanj visoko izobrazbo. 

(3) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki je najmanj dve le" 
delala kot učitelj vožnje v avtošoli, je telesno in duševno zmožna 
za to delo, ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika vozi 
kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike, ima veljavn0 

dovoljenje za učitelja vožnje najmanj kategorije B in opravl)en 

poročevalec, št. 21 90 2. marec 200* 



minister USPosol:"ienosti Pred komisijo po programu, ki ga določi se 0_ ' Prls,ojen za notranje zadeve. Preizkus usposobljenosti 
voznih ^ Za ^ate90rii0' za katero bo ocenjeval kandidate za ■ komisijo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. 
(4)Čl ■ • 
prog 

1 l2P|,ne komisije morajo vsaka tri leta obnavljati znanje po 
U' ^ ga določi minister za notranje zadeve. 

r
a|r^'an 'zPi'ne komisije ne more biti oseba, ki je v delovnem 

opravii V av,°®01'' ki izobražuje kandidate za voznike ali v njej začasna ali občasna dela. 

Prva pomoč 
173. člen 

katealv''* f3rVe P°m°či> kot del izpita za voznike motornih vozil 
Di+£q' ',®' C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in 
Pristoi PraV' ^Hdidat pri organizaciji, ki jo zato pooblasti minister, 
voden " 23 2drav'e' ^ Podpiše tudi program izpita in način Ja evidenc o opravljenem izpitu. 

(2) O *""* 
®viden>'3raV''enem izP|,u organizacija iz prejšnjega odstavka vodi co 'n 'zda potrdilo o opravljenem izpitu. 

Pristojen za zdravje, določi, kateri izpit iz prve pomoči 
v°znik na zd.r.avs,vena izobrazba sta pogoj, da je kandidat za za V02

a ?pro®^en 'zpita iz prve pomoči. Izpita ne opravlja kandidat 
C+E rv ze ima v°zniško dovoljenje kategorij A, B, B+E, C, 

' ln D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E. 

Evidence 
174. člen 

opravl'n'StrStV0, Pristoino za notranje zadeve vodi evidenco o 
" irr!an-U vozn'®'<'^ izpitov, ki vsebuje naslednje podatke: e in Priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega 
• n 6rt 

a ter rojstni datum in kraj rojstva kandidata; datke o datumu izdaje zdravstvenega spričevala ter 
Podatke o številki in datumu izdaje potrdila o opravljenem 

. «Wu iz prve pomoči; 
0 m priimek člana oziroma članov izpitne komisije, ki so bili 

• irn'S°tni na teore,'čnem in praktičnem delu vozniškega izpita; e m priimek učitelja vožnje in naziv avtošole, pri kateri se je 
. d

a"d'dat za voznika usposabljal; 
um kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktičnega 
a vozniškega izpita, njegovo uspešnost in število praktičnih 

ur vožnje; 
" , 0Pombe. 

' ) Podatke v evidenco vnašajo izpitni centri. 

Program vozniškega izpita 
175. člen 

!nL^a.^02n'škem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika 

Predrnitl V0Z''razen kategorije G obvlada teoretično znanje, ki je 
vozil P'San° S Pro9ramom usposabljanja in vožnjo motornega 
kate °2'roma rnotornega vozila s priklopnim vozilom določene 9°rije na cesti s potrebno spretnostjo. 

za V.02n'®'<ern 'zpitu za kategorijo G se ugotavlja, ali kandidat 
ki j6°zn^a m°tornih vozil te kategorije obvlada teoretično znanje, 

Predpisano s programom usposabljanja. 

srri^>Seka' zaradi telesnih zmožnosti, za vožnjo motornih vozil 
vozil V°Ziti v ces,nem prometu le tem zmožnostim prilagojeno 

°" mora opravljati praktični del vozniškega izpita na tako 

prilagojenem motornem vozilu. Oseba, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje, pa ji je obveza voziti motorno vozilo, prilagojeno njenim 
telesnim zmožnostim, bila določena po opravljenem vozniškem 
izpitu za to kategorijo vozil, mora ponovno opraviti praktični del 
vozniškega izpita na tako prilagojenem vozilu, za čas, dokler 
tega dela vozniškega izpita ne opravi, pa se ji odvzame vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil take kategorije. V izdano vozniško 
dovoljenje take osebe se vpiše podatek, da sme voziti le prilagojeno 
vozilo ter številko šasije oziroma podatke o prilagoditvi vozila. 

(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi 
vozilo v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena. 

Pooblastilo 
176. člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše 
predpise o pogojih, ocenjevanju in načinu opravljanja vozniškega 
izpita za voznika motornih vozil, delu izpitnih komisij, strokovnem 
izobraževanju članov izpitnih komisij in o evidencah iz 174. člena 
tega zakona, ki jih vodijo izpitni centri. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi izpitne centre in 
njihova območja ter kraj, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije 
vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru glede na 
gostoto prometa, urejenost prometnih površin, opremljenost 
križišč, število kandidatov za voznike, ki opravljajo vozniški izpiti, 
ter imenuje predsednika in člane izpitne komisije. 

Stroški izpita 
177. člen 

Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Ceno določi minister, 
pristojen za notranje zadeve. 

4. Zdravstveni pregledi voznikov 

Dolžnost opraviti zdravstveni pregled 
178. člen 

(1) Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije G, morajo 
pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni 
pregled. 

(2) Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne 
zdravstvene preglede. 

(3) Kandidati za voznike motornih vozil, ki ponovno opravljajo 
vozniški izpit zaradi izrečenega prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, morajo pred začetkom praktičnega dela 
usposabijanja opraviti zdravstveni pregled, ki vključuje pregled 
pri psihologu oziroma psihologinji (v nadaljnjem besedilu: 
psihologu), po potrebi pa tudi pri drugih specialistih. 

Pogoji za opravljanje zdravstvenega pregleda 
179. člen 

(1) Na zdravstvenih pregledih iz prejšnjega člena tega zakona se 
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno telesno 
in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila. 

i 
(2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov 
opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma 
pooblaščeni zasebni zdravniki. 
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(3) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z najmanj 50.000 
tolarjev. Zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena, se kaznuje z globo najmanj 150.000 tolarjev. 

Ugovor zoper zdravniško spričevalo 
180. člen 

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

(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno. 

Pooblastilo 
181. člen 

Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za notranje zadeve: 

izda predpise o vrsti in obsegu zdravstvenih pregledov, ki jih 
morajo opravljati vozniki motornih vozil in učitelji vožnje, in 
kontrolnih zdravstvenih pregledov; 

- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene 
zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki; 
določi način in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za 
voznike motornih vozil; 
pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne 
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov 
za voznike in voznike motornih vozil; 
pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne 
zdravnike za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 
in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je 
bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja; 
imenuje komisijo iz prejšnjega člena tega zakona; 

• določi organizacije, ki določajo potrebno prilagojenost vozil 
telesnim zmožnostim oseb iz tretjega odstavka 175. člena 
tega zakon in ugotavljajo ustreznost prilagoditve vozil. 

Izdaja zdravniškega spričevala 
182. člen 

(1) Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika motornega vozila, imetnika vozniškega 
dovoljenja za vožnjo motornih vozil ali učitelja vožnje, izda 
pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma pooblaščeni 
zasebni zdravnik na podlagi pregleda osebe in vpogleda v 
zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika. 

(2) Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik iz 
prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdravstveno 
dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika napoti kandidata 
za voznika, voznika in učitelja vožnje motornega vozila na pregled 
še k drugemu zdravniku specialistu ali organizaciji iz šeste alinee 
prejšnjega člena tega zakona, po potrebi pa tudi k psihologu. Po 
potrebi sme pridobiti tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in 
kaznivih dejanjih v cestnem prometu In prometnih nesrečah 
kandidata za voznika in voznika motornih vozil in podatke o 
opravljanju vozniških izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev 
zbirk podatkov, ki vsebujejo te podatke. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, osebni 
zdravnik izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika in imetnika vozniškega dovoljenja za vožnjo 

motornih vozil za kategorije F, G in H na podlagi predhodni3 

pregleda kandidata oziroma voznika. 

(4) Zdravniško spričevalo velja dve leti. 

(5) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za Prekr^ 
pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju s P'" ^ 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe Pa 

najmanj 50.000 tolarjev. 

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled 
183. člen 

(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati 'rnet,n'!|j| 
veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v obdobju dv. 
let, tri ali večkrat kaznovan zaradi vožnje pod vplivom a|kofl°J 
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko se pri njem P°) 
bolezensko stanje, okvara ali hiba, katere simptomi laj1 

predstavljajo nevarnost v cestnem prometu ali ko je v za®1! 
treh letih povzročil tri ali več prometnih nesreč. 

(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko Prec"a®?)j 
policist, državni tožilec oziroma državna tožilka, sodnik oZ'( jn 
sodnica, zdravstvena organizacija, zdravnik zasebnik 1 

delodajalec oziroma delodajalka. V predlogu za napotitev mor®) 
navesti razloge za podan sum, da imetnik vozniškega dovolj®11' 
telesno ali duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila. 

(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena napoti kandidataza 

voznika na kontrolni zdravstveni pregled z odločbo upravna en0 

Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 
184. člen 

(1) Kontrolne zdravstvene preglede in pregled po prenehanj^ 
veljavnosti vozniškega dovoljenja (ponovna pridobitev voznišk®9 
dovoljenja) opravljajo zdravniki specialisti medicine dela, prom0 

in športa, ki jih za opravljanje teh pregledov pooblasti minis101 

pristojen za zdravje. 

(2) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne gr® 
kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan ali ga n. 
opravi v celoti, se odvzame vozniško dovoljenje, dokler ne op'8 

tega pregleda oziroma dokler ne predloži dokazila o telesni i 
duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil. 

Stroški pregleda 
185. člen 

(1) Stroške zdravstvenega pregleda krije kandidat za voznik® 
oziroma imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja. 

(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda imetnik® 
veljavnega vozniškega dovoljenja, ki opravljajo delo voznika, knj 
vselej pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, P 
katerem je imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja zaposle'1; 
stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov drugih imetnik0 

veljavnega vozniškega dovoljenja plačajo imetniki sami, raz® 
invalidov, ki vozijo izključno svojim zmožnostim prilagojena motor"® 
vozila, katerih stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda knj 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

(3) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda krije v prim®ri'1 

iz prvega odstavka 183. člena imetnik vozniškega dovoljenja- 
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Dvom o sposobnosti za vožnjo 
186. člen 

dlesni S0| rned pre9ledom ali zdravljenjem utemeljeno podvomi o 
dovoli« du®evni zmožnosti imetnika veljavnega vozniškega 
na to 'a 23 vožnjo motornega vozila, mora zdravnik imetnika 
P0obl^°20riti 'n naP0,i,i na kontrolni zdravstveni pregled k 
2dravnik 2dravstveni organizaciji oziroma zasebnem 
tem ob' " ^dravnik mora ,0 zabeležiti v zdravstveni karton in o 
Ravnika'''' '300i3'a®^eno zdravstveno organizacijo ali zasebnega 

(2) č 
2fjraVst°

Set)a iz Prejšnjega odstavka tega člena ne gre na kontrolni 
*dravstVeni '3re9'ed' na ka'erega je bila napotena, pooblaščena uprav 

V0na organizacija oziroma zasebni zdravnik obvesti 
d0 °enoto 0 tem. da je podan sum, da imetnik vozniškega nja telesno in duševno ni zmožen za vožnjo motornih vozil. 
(3) Č 
prj 2 

s® Pri Pregledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji ali 
v°znišk 6m 2dravr|iku ugotovi, da je imetnik veljavnega 
motom 0^a dovo'ienia postal telesno ali duševno nezmožen voziti 
zdrgvn k ,vozi'0' mora zdravstvena organizacija oziroma zasebni 
sPričeval'o Sporočiti uPravni eno,i tak°. da ji posreduje zdravniško 

Pravna''0'30 na'mani 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
ali tret" °Se')a a'' 2as0bni zdravnik, ki ravna v nasprotju z drugim 
Da > „ ods,avkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe 2 najmanj 25.000 tolarjev. 

Odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja iz 
zdravstvenih razlogov 

187. člen 

spriče^ iina Sn0ta oziroma izpitni center na podlagi zdravstvenega 
dokler 0dvzame imetniku vozniško dovoljenje za toliko časa, du§ se 2 zdravstvenim pregledom ne ugotovi, da je telesno in 

no 2možen voziti motoma vozila. 

^ima6r|n'kU ve''avne9a vozniškega dovoljenja ali učitelju vožnje, . dovoljenje za vožnjo motornih vozil več kategorij, vendar 
crneie Pravi°a iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku, 
katea na do'°čen ^as aii i0 za posamezno ali posamezne 
2a uč>ri|e' SS 'Zda novo vozniško dovoljenje oziroma dovoljenje 
vozil kn vožni0. v katero se vpišejo tiste kategorije motornih • 1 Jih sme voziti, oziroma omeji njegovo veljavnost. 

Pro9ram izobraževanja in usposabljanja za varno 
vožnjo 

188. člen 

Prese"0tn'l<a veliavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali 
točkah9 8 kazenskih točk, organ, ki vodi evidenco o kazenskih o tem pisno obvesti. 

£s'r
n* veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali 

se m26 ^ ka2enskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih točk, 
varno°ra ude,eži,i programa izobraževanja in usposabljanja za 
o vožni°. ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in 
lmet °s°cialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. 
13 k veliavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 
jih d

aze"skitl ločk, pa ne preseže 17 kazenskih točk, od katerih 
aik0|?S,eze več kot polovico zaradi kršitev vožnje pod vplivom 
Snovi mam". psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih 
Za va Se m°ra ude,eži,i programa izobraževanja in usposabljanja 
Vpliv, fn° vožni°- ki obsega vsebine o nevarnostih vožnje pod 
Dsih 0m a'kohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih Psihoaktivnih snovi. 

(3) Organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, napoti imetnika 
veljavnega vozniškega dovoljenja na izobraževanje in 
usposabljanje za varno vožnjo v skladu z drugim odstavkom 
tega člena in določi rok za uspešno udeležbo na izobraževanju in 
usposabljanju za varno sodelovanje v prometu. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog javne 
agencije predpiše program izobraževanja in usposabljanja za 
varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in 
o psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. 

(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravje, na predlog javne agencije predpiše pro- 
gram izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega 
vsebine o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. 

(6) Program iz drugega odstavka tega člena izvaja javna agencija. 

(7) Voznik, ki se v določenem roku ne udeleži obveznega programa 
izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, se kaznuje z 
globo 80.000 tolarjev. 

XI. VOZILA 

Pogoji za udeležbo v prometu 
189. člen 

(1) Motoma in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če: 
1. so registrirana in imajo prometno potrdilo oziroma veljavno 

prometno potrdilo 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 predpisano označena z veljavno prometno nalepko. 

(2) Prometno nalepko izda registracijska organizacija na podlagi 
dokazil o opravljenem tehničnem pregledu vozila, sklenjenem 
obveznem zavarovanju in poravnani obveznosti iz naslova plačila 
povračila za uporabo cest. Prometno nalepko za lahke priklopnike 
izda le na podlagi dokazila o opravljenem tehničnem pregledu. 

(3) Prometna nalepka se izda za čas veljavnosti tehničnega 
pregleda in čas, za katero so sklenjene oziroma poravnane vse 
predpisane obveznosti. 

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo biti v 
cestnem prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, 
če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki priklopniki 
pa morajo biti označeni tudi s ponovljeno registrsko tablico 
vlečnega vozila in predpisano označeni z veljavno prometno 
nalepko. 

(5) Za motorna vozila, ki niso registrirana, ne velja pogoj iz 3. 
točke prvega odstavka tega člena, če so označena s preizkusnimi 
tablicami, izdanimi za njihovo označitev, njihovi vozniki pa imajo 
pri sebi veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo. 

(6) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, tujih 
trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, 
ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest 
mesecev, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki 
Sloveniji na podlagi carinske deklaracije za sprostitev blaga v 
prost promet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, 
smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registrirana v 
Republiki Sloveniji. 
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(7) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s 1., ali 2., ali 3. točko prvega odstavka ali 
šestim odstavkom tega člena. 

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo 20.000 
tolarjev za prekršek voznik motornega ali priklopnega vozila, ki 
ravna v nasprotju s 3. točko prvega odstavka tega člena, če od 
poteka veljavnosti prometne nalepke ni preteklo več kot 30 dni. 

(9) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s 1. ali 2. točko prvega odstavka ali šestim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z najmanj 50.000 
tolarjev. 

(10) Z globo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s 3. točko prvega odstavka tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

(11) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena. 

(12) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z najmanj 40.000 tolarjev. 

190. člen 

(1) Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, smejo biti v 
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo registrsko številko, 
listino o registraciji vozila in označbo države, v kateri je vozilo 
registrirano, kot to predpisuje veljavna mednarodna konvencija o 
cestnem prometu. Oznaka države sme biti, namesto na posebni 
nalepki, na registrski oziroma registrskih tablicah. 

(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena. 

Registracija vozil 
191. člen 

(1) Registracija vozila je vpis podatkov o registrski označbi, 
določenih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco 
registriranih motornih in priklopnih vozil. 

(2) V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, 
katerih lastniki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma 
sedež ter motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, 
kulturnih in drugih predstavništev v Republiki Sloveniji 

(3) Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo 
določijo solastniki oziroma skupni lastniki. Vozilo, ki je predmet 
pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom 
lastninske pravice, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, 
če poda lastnik vozila pisno soglasje. V tem primeru se določbe 
zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za 
uporabnika. V takem primeru se v prometnem potrdilu navede 
tudi lastnika vozila. 

Stvarna pristojnost za registracijo vozil 
192. člen 

(1) Registracijo vozil opravljajo upravne enote in organizacije, ki 
opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, ter 

gospodarske družbe in samostojni podjetniki posameznik1' 
opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih voZI'je 
jih z javnim pooblastilom določi minister, pristojen za notrf.A 
zadeve (v nadaljnjem besedilu: registracijska organizacij ^ 
Gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik tn ^ 
izpolnjevati pogoje glede prostorov, kadrov in opreme, kot i > 
določeno za registracijo vozil v organizacijah, pooblaščeni" 
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil. 

(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve opravlja stroKovf" 
nadzor nad delom registracijskih organizacij. 

(3) Registracijo vozil diplomatskih in konzularnih predstavni^: 
razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzu13 ^ 
funkcionarji, in predstavništev mednarodnih organizacij v Repu" 
Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, opr 

upravna enota. 

(4) Registracijo vozil policije in Slovenske obveščevalno 
varnostne agencije opravi ministrstvo, pristojno za notra 
zadeve. 

Pogoji za registracijo vozil 
193. člen 

73 
(1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu 
registracijo vozila je treba priloži naslednja dokazila: 
- dokaz o lastništvu vozila (račun o nakupu vozil, prom® ng 

potrdilo oziroma drug ustrezen dokument, s katerirn 
dokazuje lastništvo, vsa dokazila o spremembi lastnis ^ 
vozila od zadnje registracije vozila oziroma od prvega nakup 
vozila, če vozilo še ni bilo registrirano) in lastništvu posam0zn 

delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itM 
- dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki ure)3' 

področje vozil. 

(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka, 
registrira motorno vozilo, ki predstavlja del tehnične kultu 
(starodobno vozilo). 

(3) Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano Pre^ 
več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano 
zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega skrbi oseba 3 

organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega ' 
tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnev" 
prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odloc"0 

o statusu takega vozila. 

(4) Traktor in traktorski priklopnik se registrira ne glede na določbo 
prve alinee prvega odstavka tega člena, če je bil izdelan Pre 

letom 1977, pa po letu 1976 ni bil registriran in lastništvo vozila 
sporno. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ne registn,r® 
vozila, če ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, ugotovi, o 
je določen tip, varianta ali izvedba vozila nevarna za cestni prorri® 
in prepove registracijo takih vozil ter izdajo izjav o ustreznosti i 
tehnični brezhibnosti vozila oziroma izjav o tehnični brezhibnos 
vozila. 

(6) Za registrirano vozilo se izda prometno potrdilo in predpisa"0 

število registrskih tablic. 

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi izvaja"!® 
operativnih nalog pri odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj 1 

njihovih storilcev ter varovanju oseb in objektov izda z 

posamezna vozila policije in Slovensko obveščevalno-varnost" 
agencije dve ali več prometnih potrdil in registrskih tablic v prime11 > 
ko tako odredi minister, pristojen za notranje zadeve. 
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Vsebina registrskih tablic 
194. člen 

Slovenr iS'rSl<a.tab'ica vsebuje razpoznavni znak Republike 
in številk 'n re9istrsko označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk 
°2irom 

O2'rorna kombinacija črk ter prostor predviden za grb 
vozjia |Prometno nalepko. Registrska tablica izdana za označitev 
nam ' ' 9a uporablja predsednik Republike Slovenije, vsebuje 
Slovenije ra2poznavne9a znaka Republike Slovenije zastavo 

dverna'0"1^ V02ila m°rajo biti v cestnem prometu označena z 
razen motornih koles, štirikoles, 

traktorj '^'k0'68, trikoles, koles z motorjem, priklopnih vozil, 
ra9istrsko 1 ty tctors^'fl Priklopnikov, ki morajo biti označeni z eno 

katergn"9 re9's,rs'<e tablice so vezane na vozilo, za označitev 
Posebn S° izdane- Označbo registrske tablice je mogoče na 
delom ° Zah,evo 'zbrati po lastni želji. Registrske tablice z izbranim označbe so vezane na lastnika vozila. 

Pr6dvfr?'f,ak'ice morajo biti pritrjene na mestu, ki ga je 
čitljive 6'pro'zvaialec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in 
Dro\,i„i n'so Poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno p 6v|ecene ali prekrite. 

đovonebine' barve' mere in oblike registrskih tablic na vozilu ni 
Vssbinh sprern'nia,i- Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno 
ni ozn°- arV0, merami ali obliko registrske tablice od predpisanih, 

no s predpisanimi registrskimi tablicami. 
/D\ -j 

ravna 9'°b° 40 000 ,o|arjev se kaznuje za prekršek voznik, ki v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena. 

Zamenjava registrskih tablic 
195. člen 

" ' kari"'1* vozila mora zamenjati registrske tablice za nove: 
' kad3r VSa' ena re9is,rska tablica pogrešana ali uničena; ar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne. 

se* n^m^to po9rešane, uničene ali obrabljene registrske tablice 
r6gj za vo 'astnika vozila izda nova registrska tablica, ki ima 
reni-.r. 9 02nake pogrešane, uničene oziroma obrabljene "9'strske tablice. 

(3) 2 
k; rav®'0bo 20000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 

na v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

Pravn na'man) 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
nas 

a OS0ba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
0i6 °|u s P^'m odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne e Pa z najmanj 20.000 tolarjev. 

Odjava vozila 
196. člen 

l'^'nik registriranega vozila mora odjaviti vozilo na 
{e. raciiskem organu in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, 

g' ie v°zilo uničeno; 
I® vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 

3 prese||tve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov; 
4' !6 Vozi'o ukradeno; 

I® Potekla veljavnost prometnega potrdila za začasno 
5 |89istrirano vozilo; 

dniVe'iaVn0St Prome,ne nalepke potekla pred več kot letom 

(2) Registrskih tablic ni treba izročiti lastniku vozila, če so 
pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za katerega 
so izdane registrske tablice z izbrano označbo. 

(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne odjavi 
vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju 
katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno 
prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v 
Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori 
lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena v roku 15 dni po prejemu obvestila. Če lastnik vozila v 
tem roku ne izpolni obveznosti, upravna enota o tem obvesti 
policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično 
prisilitvijo na stroške lastnika vozila. 

(4) Prometna nalepka se za vozilo iz prejšnjega odstavka ne 
izda, dokler pristojni organ, ki vodi postopek, postopka ne ustavi. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti 
registracijskemu organu vsako spremembo (tehnično 
spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža, 
odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem 
potrdilu. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov 
v prometnem potrdilu, mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi 
dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva dokazuje s 
pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno 
osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične 
osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri 
notarju. 

(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 
ki ravna v nasprotju s prvim, ali petim odstavkom tega člena. 

(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, ali petim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z najmanj 40.000 tolarjev. 

(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
uporabi registrske tablice na vozilu za katerega niso bile izdane. 

197. člen 

(1) Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, 
mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju vozila, ki ga 
registracijska organizacija posreduje Ministrstvu, pristojnemu za 
varstvo okolja. 

(2) Lastnik vozila, kateremu je veljavnost prometne nalepke 
potekla pred več kot letom dni in vozilo ni izrabljeno po predpisih 
o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji 
vozila. Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena 
v izjavi. 

(3) Vrsto vozil, vsebino, obliko potrdila iz prvega odstavka in 
izjave o lokaciji vozila iz drugega odstavka tega člena ter obvezna 
ravnanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in hrambo teh potrdil 
in izjav predpiše minister, pristojen za varstvo okolja. 

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sme pridobiti in 
uporabljati podatke o izrabljenih vozilih po predpisih o varstvu 
okolja in njihovih lastnikih iz obstoječih uradnih evidenc. Prav tako 
sme pridobiti in uporabljati podatke o vozilih in njihovih lastnikih, ki 
so odjavljena iz prometa in je zanje izdana izjava o lokaciji vozila. 

(5) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 
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(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z najmanj 100.000 tolarjev. 

Preizkusne tablice 
198. člen 

(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusna tablica sta javni 
listini, ki dovoljujeta njenemu uporabniku začasno uporabo 
neregistriranega vozila na območju Republike Slovenije za čas, 
ki je potreben, da se vozilo registrira. Minister za notranje zadeve 
lahko pooblasti za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno 
vožnjo registracijske organizacije. 

(2) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico izda 
registracijska organizacija za dobo do pet dni. 

Registracija vozil Slovenske vojske in policije 
199. člen 

(1) Način registracije vozil Slovenske vojske in obliko ter vsebino 
registrskih tablic predpiše minister, pristojen za obrambo. 

(2) Način registracije vozil policije in obliko ter vsebino registrskih 
tablic predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. 

Začasna registracija 
200. člen 

(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih 
lastniki so tujci, ki imajo dovoljenje za 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 lizingu ali pogodbi o poslovnem sodelovanju, sklenjeni 
med domačim in tujim podjetjem, oziroma za sejme ali športna 
tekmovanja. 

(2) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z 
veljavnostjo do enega leta. 

(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem 
bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki 
Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi. 

(4) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z 
veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v državo, 
kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni. 

(5) Začasno se registrira tudi vozila, ki so bila registrirana v 
Republiki Sloveniji in so bila ukradena, pa so jih tuji varnostni 
organi izsledili. 

(6) Prometno potrdilo za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z 
veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v 
Republiko Slovenijo, oziroma največ za 30 dni. 

(7) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka 
veljavnosti prometnega potrdila. 

Evidenca registriranih vozil 
201. člen 

(1) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke: 
registrsko označbo; 
datum registracije; 

- registracijsko organizacijo, ki je vozilo registrirala; 
številko vpisa; 
datum prve registracije vozila (datum, kraj, registrS 

označba); jn 
serijsko številko, datum izdaje prometnega potrdil3 

registracijsko organizacijo, ki ga je izdala; ^ 
- podatke o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa ni las ^ 

vozila: ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma s®'® ' 
podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, nas 
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža; * 
podatke o vozilu: vrsta in kategorija, znamka, tip, variaH'3 

izvedba, komercialna oznaka vozila, identifikacijska števi 
vozila, tip ali koda motorja, moč in prostornina motorja, 
vozila, največja dovoljena masa vozila, razen za rnot0I^a 
kolesa in kolesa z motorjem, število sedežev in stojišč, ob" 
ali namen karoserije ali okvirja, barvo vozila in vrsta goriv®- 
ga vozilo troši, razmerje med močjo motorja in maso voz 
za motorna kolesa v kW/kg; . jfl 
podatke o tehničnem pregledu vozila (organizacija, k'• 
opravila pregled, datum pregleda, ugotovljeno stanje, vizual 
ugotovljene napake in izmerjene vrednosti na posarnszn 

napravah in opremi vozila); 
podatke o prometni nalepki (številka nalepke, datum izdal1 

rok veljavnosti in organizacija, ki jo je izdala); 
številka in datum dokumenta o skladnosti vozila; ^ 
po potrebi tudi podatki o vozilu, ki jih vsebuje dokument1 

prejšnje alinee. 
-a 

(2) Evidenco registriranih vozil vodi ministrstvo, pristojno 
notranje zadeve. Podatke v evidenco vnašajo registracij® 
organizacije. 

202. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve: 
izda natančnejše predpise o registraciji in izdaji prometna^ 
potrdila, odjavi motornih in priklopnih vozil, prijavi spreme111 

in podaljšanju veljavnosti prometnega potrdila za začasj1 

registrirano vozilo in določi obrazec prometnega P0,r<j'.f' 
prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo ter potrdi 
za preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in me' 
registrskih in preizkusnih tablic; 

- določi ceno, ki jo lahko kot strošek administrativne storitv 
za registracijo in izdajo prometnega potrdila zaračuna^ 
registracijska organizacija, 

- določi postopek, pogoje in stroške za izbiro dela oznacf 
registrske tablice, 

- določi pogoje in postopek za izdajo potrdila za preizkus" 
vožnjo in preizkusne tablice, 

- določi način vodenja evidenc registriranih vozil in evide" 
vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo i 
preizkusne tablice; 
določi ceno za registrske in preizkusne tablice, ki jo p|aC^ 
lastnik vozila. 
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3.Tehnični pregledi 

203. člen 

Pregled motornega oziroma priklopnega vozila je 
preqi ^ek' s katerim pravna oseba za opravljanje tehničnih 
omar,- °V. mot°mih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: 
stanje 2aC''a Za tehnične preglede), ugotavlja podatke o vozilu, 
vo2iio 

n®prav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih pogojev za 
doh-f^i oločenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih 
Zakonskih predpisov. 

Podelitev koncesije 
204. člen 

|'e def'3raV''anie tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, vn°st, ki se izvaja na način gospodarske javne službe. 

^otor°nhCeS''a Za °Prav|ianie dejavnosti tehničnih pregledov 
javne" pr'kloPnih vozi| se podeli koncesionarju na podlagi 
zakon93 razpisa' izpolnjevanju vseh pogojev določenih v tem u. Podzakonskih predpisih in koncesijskem aktu. 

Podel°nCeSi'a Za °Prav|iani0 dejavnosti tehničnih pregledov se 
Se J* 2a določen čas, vendar ne več kot za 20 let. Koncesija 
So 

0 na vlogo imetnika podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki 
'2'eku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 

Priklo°nCeSi'° 2a opravljanje tehničnih pregledov motornih in 
Pos pn'h v°2ii se podeli pravni osebj, ki izpolnjuje pogoje glede 
d6l vnitl Prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih 
pod 

c®v' določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
reaj bonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje racije motornih in priklopnih vozil. 

Repubi i?'ede na določbo prejšnjih odstavkov podeli Vlada 
rnoto !je s'over|ije koncesijo za opravljanje tehničnih pregledov 
Slenga•PrikloPnih vozil pravni osebi iz prvega odstavka tega 
Za o 'ma na dan uve'iav'tve te9a zakona že izdano pooblastilo pre 

prav|janje tehničnih pregledov, če izpolnjuje pogoje glede 
s te opreme in naprav ter strokovnih delavcev, določene 
Pred •Zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi 
nriu P'SI in 'zPolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in ►'■'Kiopnih vozil. 

205. člen 

preQ?r,?an'zac'ia za tehnične preglede, ki opravlja tehnične 
so d i 6 V°Zil na već kot eni 'okaciji, mora izpolnjevati pogoje, ki 
ter ° za poslovne prostore, predpisano opremo in naprave r°kovne delavce, na vsaki lokaciji. 
(2\ "7 
Prav 9'0t)0 na'mani 1 -200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek <;ie 

na oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
a. odgovorna oseba pa z najmanj 200.000 tolarjev. 

206. člen 

strok^93"'230''3 za tehnične preglede mora imeti sledeče 
t6h °Vne delavce: vodjo tehničnih pregledov in kontrolorje 
mot .itlpre9'edov ter delavce, ki opravljajo postopke registracije 
razm^ 'n pr'k'°Pn'tl voz''- Strokovni delavci morajo imeti delovno 
a|i sklenjeno v organizaciji za tehnične preglede, za določen 
Poq ^določen čas s polnim delovnim časom in izpolnjevati splošne 

'e. Podpisane za javne uslužbence. 

(2) Vodja tehničnih pregledov vodi opravljanje tehničnih pregledov 
motornih in priklopnih vozil in mora imeti najmanj višjo strokovno 
izobrazbo ter opravljen izpit po programu za vodjo tehničnih 
pregledov. 

(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil smejo opravljati 
kontrolorji tehničnih pregledov, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo 
tehniške smeri in tri leta delovnih izkušenj ter opravljen izpit za 
kontrolorja tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor). 

(4) Postopke registracije motornih in priklopnih vozil smejo 
opravljati delavci, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo 
in opravljen preizkus usposobljenosti. 

(5) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, 
odgovorna oseba pa se kaznuje z najmanj 100.000 tolarjev. 

Opravljanje izpita in obnavljanje znanja 
207. člen 

(1) Kandidati za vodjo tehničnih pregledov in za kontrolorja 
opravljajo izpit, kandidati za delavce, ki opravljajo postopke 
registracije motornih in priklopnih vozil, pa preizkus 
usposobljenosti. Izpit in preizkus usposobljenosti se opravlja pred 
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, ki 
določi tudi program opravljanja izpitov in preizkusov 
usposobljenosti in vodi evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih 
usposobljenosti. 

(2) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus 
usposobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu 
oziroma preizkusu usposobljenosti. 

(3) Strokovni delavci iz prvega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona morajo vsaka tri leta obnavljati znanje po programu, ki ga 
določi minister, pristojen za notranje zadeve. Strokovni delavec, 
ki ne opravi tega obnavljanja znanja, ne sme opravljati de a iz 
prejšnjega člena tega zakona, dokler tega ne opravi. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda dovoljenje 
organizacijam, ki usposabljajo kandidate in strokovne delavce iz 
prvega in tretjega odstavka tega člena. 

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

Poslovni prostori 
208. člen 

Organizacija za tehnične preglede mora imeti ustrezne poslovne 
prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz vozil ter potrebne 
parkirne površine in preizkuševalne steze za opravljanje tehničnih 
pregledov tistih vrst motornih in priklopnih vozil, za katere si je 
pridobila koncesijo. 

Merilne naprave 
209. člen 

(1) Organizacija za tehnične preglede mora imeti za opravljanje 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil predpisane merilne 
naprave in opremo. 
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(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka morajo bili pregledane, 
overjene in tipsko odobrene, skladno z določbami predpisov o 
meroslovju. Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih 
zahtev, morajo biti kalibrirane. 

(3) Organizacija za tehnične preglede ne sme opravljati tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil, če katera merilnih naprav 
ni pregledana, overjena ali kalibrirana oziroma če se pokvari 
dvigalo ali katera od merilnih naprav. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

210. člen 

(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen 
motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat 
na leto. 

(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in priklopnih 
vozil, ki prevažajo nevarno blago, motornih vozil, opremljenih kot 
vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, in vozil, ki se 
uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah, se opravljajo vsakih 
šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja v te namene, mora imeti v 
prometnem potrdilu vpisan namen oziroma obliko karoserije. 

(3) Prvi tehnični pregled se opravi: 
1. eno leto po prvi registraciji: 

za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena 
masa presega 3500 kg; 

- za delovna vozila; 
- za avtobuse; 

za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske 
priklopnike; 

- za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz 
potnikov; 
za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje 
kandidatov za voznike; 
za motorna vozila za izposojo brez voznika; 

- za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s 
prednostjo ali vozila za spremstvo; 

2. tri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in priklopna 
vozila; 

3. tri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca za 
lahke priklopnike. 

(4) Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz druge točke 
prejšnjega odstavka, katerih prvi tehnični pregled je že bil 
opravljen,pa niso starejša od sedem let, mora biti opravljen vsaki 
dve leti. Lahki priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka tri 
leta. 

(5) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik na 
predpisanem obrazcu. 

(6) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora biti 
opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca 
naprave, s katero se opravi posamezen pregled. 

(7) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu 
spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, se izda 
dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti 
tehnični pregled. 

(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se 
prometna nalepka izda tudi za vozila iz tretjega odstavka tega 

člena pred pričetkom uporabe vozila v cestnem prometu oziro|J,a 

pred pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prorTie 

(9) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnihvožjj 
pooblaščena organizacija vodi evidenco, ki vsebuje pod3"*® 
zapisnika o tehničnem pregledu. Evidenco vodi ministrst 
pristojno za notranje zadeve. 

(10) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizacij 
za tehnične preglede ceno storitve po tarifi, ki jo določi Via 
Republike Slovenije. 

(11) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za cene, mu 
organizacija za tehnične preglede vozil posredovati vso zahteva 
poslovno dokumentacijo in podatke, ki so povezani z opravljanj® 
tehničnih pregledov, na posebno zahtevo pa tudi letno poročil0 

poslovanju. Osebi, pooblaščeni od ministra, pristojnega za c0"' 
mora pooblaščena organizacija za tehnične preglede omogo 
vpogled v vso dokumentacijo povezano s tehničnimi pr®9le 

motornih in priklopnih vozil. 

(12) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekrše^ 
organizacija za tehnične preglede, ki ravna v nasprotju z določba 
tega člena, odgovorna oseba pa se kaznuje z najmanj 100-0 
tolarjev. 

(13) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik. Ijj 
opravlja javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago a^ 
usposablja kandidate za voznike motornih vozil v nasprotji 
določili drugega odstavka tega člena. 

(14) Z globo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za Prel<r^!| 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravJJ 
javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago, ali usposao'l 
kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z dru9L 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 200-0°" 
tolarjev. 

Posamična izdelava, predelava ali dodelava vozil 
211. člen 

Motoma in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo, predeluj®!" 
ali dodeljujejo, morajo biti pregledana v skladu s predpis' 
homologaciji pred pričetkom uporabe v cestnem prometu. Dolo® 
se smiselno uporablja tudi za predelavo posameznih naprav ' 
opreme vozila. 

Odvzem koncesije za opravljanje tehničnih pregledov 

212. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko organizaciji za tehnične pregib6 

odvzame koncesijo za opravljanje tehničnih pregledov vozil: 
- če poslovni prostor ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te 

pregledov, če predpisane naprave niso brezhibne ali če ni"1 

ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, poslovneg3 

prostora ali predpisanih naprav; 
če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije a" '8 

prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz drugs9a 

razloga; 
- če tehničnih pregledov vozil ne opravlja v skladu z veljavni"11 

predpisi in navodili proizvajalca naprav, s katerimi opravil® 
posamezne preglede; 

- če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila ali izdal® 
prometne nalepke v višini, ki presega s tarifo določeni najvi'11 

znesek za posamezno vrsto vozila oziroma za prometno 
nalepko; 
če nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do 
Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. 
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Pooblastila 
213. člen 

" fedanat ^risto'en za notranje zadeve: 
Pogled anžne'še Podpise: o pogojih za opravljanje tehničnih 
tehničn i motomih in Priklopnih vozil, o načinu opravljanja prggl '^pre9leciov in vodenju evidence o opravljenih tehničnih 
imeti 0 š,evilu in vrsti preizkuševalnih stez, ki jih mora 

• predn š9aniZaCiia za ,ehnične Poglede; 
člflnf8 P°9°'e in način izvajanja javnega pooblastila iz 192. 
Pred 3 2akona; 

obrazec zapisnika o tehničnem pregledu ter pro- 
proq '2pi,a za vodi° tehničnih pregledov in kontrolorja ter 
PostonT preizkusa usposobljenosti za delavce, ki opravljajo 

• določ ® re9'straoiie motornih in priklopnih vozil; 
Promp»° °' vsebino- postopek in način izdaje ter ceno 
°znač ne nalepke' ki i° P|aža lastnik vozila, ter določi način ■ določ^Van'a mo,om'b 'n priklopnih vozil z prometno nalepko; 

izvrše Cen° ,iskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri plača stra^P^dPisov 0 varnos,i cestnega prometa, ki jo 

Preall h'5'00 stroškov izpitov za kontrolorja, vodjo tehničnih 
"iotom-h°V' de'avcev> ki opravljajo postopke registracije 
izpite 'n prikloPn'b v°zii ter člane izpitnih komisij za vozniške 

^enzJiah'' pris'0'en 23 Promet izda natančnejše predpise o 
0Premiinf|'|

Skupni masi in osni obremenitvi vozil, o napravah, 
naprave 

8 V0Zi',er 0 osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
' °Prema in deli vozil v cestnem prometu; 

XII. JAVNE PRIREDITVE NA CESTI 

Uporaba predpisov 
214. člen 

Določbe 
na cesti *a a 0 javnih zbiranjih veljajo tudi za javne prireditve • Ce ni v tem zakonu drugače določeno. 

Izdaja dovoljenja 
215. člen 

'ahko^a prir0ditev na cesti pomeni izredno uporabo ceste in se 
Poteka V9de '6 na Podla9' dovoljenja. V primeru, da prireditev 
P^tODkih3 ob710^'u dveh ali več upravnih enot, si morajo v 
Poteka ■ l2da'e dovoljenja upravne enote, na območju katerih Prireditev, nuditi medsebojno pravno pomoč. 

°brn"o^fVri° P"r0ditev na cesti izda dovoljenje upravna enota, na 1 katere se bo prireditev pričela. 
(3) 2 
0r9aniz°tb° naimani 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
0dsta„i,a or' k' ie fizična Oseba, ki ravna v nasprotju s prvim orT1 tega člena. 
(4) ^ 
0r9anf °b° na'man' 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
Posamea,°r' k' 'e Pravna OS0ba ali samostojni podjetnik 
odg0vn Zn,k' ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, na osebe pa z najmanj 150.000 tolarjev. 

Prireditvena proga in prireditveni prostor 
216. člen 

Priredj,rQciitvena pro9a 'e ces,a ali nien del, na katerem poteka 
druoa*0V'130 ka,eri se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako adCe premikajo. 

(2) Prireditveni prostor javne prireditve na cesti je prireditvena 
proga, prostori za gledalce in prostori za vozila udeležencev 
prireditve in gledalcev. 

Vloga za izdajo dovoljenja za javno prireditev 
217. člen 

(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za javno prireditev na cesti mora 
organizator vložiti pri pristojnemu organu najmanj 7 dni pred 
dnevom prireditve, razen za tekmovalne športne prireditve v 
kolesarstvu ter avto-moto športu in prireditve, ki potekajo na 
območju dveh ali več upravnih enot, za katere mora organizator 
vložiti vlogo najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. 

(2) Organizator mora podati vlogo za izdajo dovoljenja za javno 
prireditev na cesti v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. 

(3) Pri odločanju o izdaji dovoljenja za tekmovalno športne 
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športih na cesti, mora 
pristojni organ upoštevani tudi določbe zakona o športu in 
koledarje prireditev nacionalnih panožnih športnih zvez. 

(4) Poleg prilog, ki jih določajo predpisi iz drugega odstavka tega 
člena, je vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalno športno prireditev 
v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti potrebno priložiti 
dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za 
promet in prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne 
ureditve ob zapori ceste, ki jo izdela pravna oseba, ki je registrirana 
za to dejavnost. 

(5) Dovoljenje za zaporo ceste mora organizator prireditve priložiti 
vlogi tudi za vse druge javne prireditve na cesti, če je zaradi njih 
potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet. 

Red na prireditveni progi 
218. člen 

(1) Na prireditveni progi smejo reditelji in spremljevalno osebje 
spremljati udeleženci prireditve le z vozili, označenimi 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 
prejšnjega člena tega zakona. 

(3) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizator, ki je fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z najmanj 150.000 tolarjev. 

Stroški sodelovanja policistov 
219. člen 

(1) Če je zaradi zagotavljanja varnosti določeno sodelovanje 
policije, mora organizator prireditve povrniti policiji stroške, ki s 
tem nastanejo. 

(2) Stroški sodelovanja policije pri zagotavljanju varnosti velikih 
mednarodnih športnih prireditev, ki so v letnem programu 
prireditev, bremenijo proračunska sredstva policije. 
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Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje 
stanje 

220. člen 

(1) Organizator javne prireditve na cesti in javne 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 globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z 150.000 tolarjev. 

XIII. STROKOVNI IN INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Strokovni nadzor 
221. člen 

Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o vozniških 
dovoljenjih, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil, 
vozniških izpitih, registraciji motornih in priklopnih vozil, tehničnih 
pregledih motornih in priklopnih vozil in izdajo dovoljenj za javne 
prireditve na cesti opravlja ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve. Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o ugotavljanju 
skladnosti vozil opravlja ministrstvo, pristojno za promet. 

Inšpekcijski nadzor 
222. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor izvajanja določb tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, nad delom subjektov, ki usposabljajo 
kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike 
začetnike, opravljajo registracijo motornih in priklopnih vozil ter 
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, opravljajo inšpektorji 
za upravne zadeve prometa ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve. 

(2) Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v 
okviru svojih pooblastil samostojni. Za izvajanje svojih nalog lahko 
zahtevajo pomoč policije, carinskih organov in drugih organov za 
inšpekcijski nadzor. 

223. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji v prostorih avtošol, 
registracijskih organizacijah ter organizacijah za tehnične 
preglede. Inšpekcijski nadzor nad usposabljanjem kandidatov za 
voznike motornih vozil opravljajo inšpektorji tudi v vozilih, s katerimi 
se kandidati za voznike motornih vozil usposabljajo v vožnji. 

(2) Inšpekcijski nadzor smejo opravljati inšpektorji tudi v cestnem 
prometu, v okviru svojih pooblastil, prt čemer imajo pravico ustaviti 
vozilo in pregledati naprave in opremo na vozilu, dokumente in 
druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi voznik, učitelj vožnje, 
spremljevalec ali kandidat za voznika motornih vozil in so predmet 
inšpekcijskega nadzora. V ta namen uporabljajo označena 
službena vozila in posebno tehnično in svetlobno opremo. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše načine in 
postopke kontrole ter opremo prometnih inšpektorjev. 

(4) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, 
učitelj vožnje, spremljevalec, kandidat za voznika motornih vozil 

ali oseba, ki na znak inšpektorja ne ustavi vozila oziro"13'^ 
inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na vpogled zahtev 
dokumentov in dokazil ali če mu ne omogoči pregleda v0 

naprav in opreme na vozilu. 

224. člen 

(1) Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko stroko^ 
izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih izkuss I 
strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjevati tudi druge Pos0 ■: 
pogoje in funkcionalna znanja, določena v aktu o sistem'2 

delovnih mest. 

(2) Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, 
opraviti strokovni izpit za inšpektorja v enem letu od dn 
imenovanja za inšpektorja. 

(3) Strokovni izpit za inšpektorja opravlja inšpektor pred komiki0 

ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vsebino in pa^' 
opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja. 

(5) Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati sv"! 
strokovno znanje in se usposabljati za delo. 

225. člen 

Inšpektor izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijs*0^ 
nadzora s službeno izkaznico in značko, ki jo izda minis 
pristojen za notranje zadeve. 

226. člen 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor PraV'p 
pregledati poslovne prostore, naprave in opremo, ki se upor3 ^ 
pri izvajanju določb tega zakona ter pogodbe, listine, sPis0i6 
druge dokumente organizacije, ki se nanašajo na izvajanje d°;° 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpi® 

(2) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki v organizam 
opravljajo dela, nad izvajanjem katerih se opravlja nadzor 
preveriti, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje d® 
predpisane s tem zakonom. 

(3) Inšpektor, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanj0/^ 
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, sme od vozni 
motornega vozila zahtevati, da omogoči opravljanje ponovneS 
tehničnega pregleda vozila. 

(4) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je kontrol"' 
potrdil tehnično brezhibnost vozila, ki nima brezhibnih naprav 
predpisane opreme, inšpektor odredi ponoven tehnični pr©9' 
vozila ter odvzame nalepko za tehnični pregled vozila. 

(5) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se kandidat za 
voznika motornih vozil ni usposabljal po predpisanem progra^ ' 
z odločbo odredi, da se mora ta kandidat ponovno usposobiti P 
predpisanem programu, stroške ponovnega usposabljanja P 
krije avtošola, ki kandidata ni usposabljala po predpisan0 

programu. 

(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekrš®^ 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna ^ 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba Pa 

najmanj 100.000 tolarjev. 
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drugega°')0 40000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz 
^Tz^0

a člena' če ne izkaže svoje identitete na 
(8) 2. 
favna v°b° 100 000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

227. člen 
Prj 
inšDeilaV''an'u na'°9 inšpekcijskega nadzora pri organizaciji ima 
1 ^rcor pravico: 

Pogledati evidence, ki jih organizacija vodi na podlagi tega 
2 'oKona; 

urari'3'3''10 P"0'0'3'1' 'n uporabljati osebne in druge podatke iz i7 evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za 
3. pri^ jf0 in®Pekcijskega nadzora; 

°biti podatke in opraviti pregled tehničnega in drugega 
ovanja prostorov, naprav, opreme, evidenc in listin, 

4 fazcev ter pečatov; 
p ,zP'a^no dobiti kopije listin in drugih dokumentov, ki jih 

rebuje v zvezi z izvedbo inšpekcijskega pregleda in 
5 

l;!vedbo ukrepov; 
6. ' '.is,ine in druge dokumente; 
7 0pSlsa'' s,rar|ke in priče v upravnem postopku; 

organ'' f3°n0vr" ,ehni^nih pregled vozila na napravah in opremi 
°Praviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom 

Pekcijskega nadzora. 

228. člen 

u9otov' ''\®pek,or Pri opravljanju nalog inšpekcijskega' nadzora 
Podla 'i or9an'zac'ia krši določbe tega zakona in na njegovi 1 oh' lzdani^ Podzakonskih predpisov, ima pravico in dolžnost: 

rediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 
2 p°Ku' ki ga sam določi; 

d ^nizaciji začasno prepovedati opravljanje dela za izvajanje 

uo t ,6®a zakona 23 žas, ki ga določi kot rok za odpravo 
3. v'ienih nepravilnosti in pomanjkljivosti; 

repovedati, da opravlja delo oseba, ki ne izpolnjuje 
odpisanih pogojev za opravljanje dela ali če ga opravlja v 

4 . su\ ko ji je omejena pravica opravljati to delo; 
. 6 1 taN na kraju prekrška in izvesti druge postopke v 

5 po?c'u z zakonom o prekrških; 
Podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja 

6 Po uradni dolžnosti; 
P odlagati uvedbo disciplinskega postopka za delavca 

7 organizacije; 
odločbo napotiti delavca organizacije na ponovno opravljanje 

8 D 
02'roma preizkusa, ki je predpisan s tem zakonom; 

P ©ulagati pristojnemu organu odvzem koncesije, dovoljenja, 
ns 'z registra oziroma izvedbo ukrepov za odpravo 

9 90t°vljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti; 
rediti ukrepe za odpravo in preprečitev nepravilnosti pri 
denju, uporabi ali posredovanju podatkov iz evidenc, 

Predpisanih s tem zakonom. 

Pono6'aVeC or9an'zacije, ki je z odločbo inšpektorja napoten na 
dela Vn° °Prav|ianie izpita oziroma preizkusa, ne sme opravljati 
021 v 2V0zi z izvajanjem tega zakona, dokler ne opravi izpita 

rT1a Preizkusa, na katerega je bil napoten. 

229. člen 

(1) Inšpektor sme izločiti iz prometa motorno ali priklopno vozilo: 
ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali 
posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo 
ali posamezne sklope zahteva homologacija; 
pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko 
ali posamično odobren za to vozilo; 

- ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno 
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega potrdila 
za začasno registrirano vozilo; 
ki ni tehnično brezhibno ali ni na predpisan način označeno z 
veljavno prometno nalepko; 
katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, 
naprav ali opreme; 

- ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi; 
za katerega niso poravnane obveznosti iz naslova plačila 
letnega povračila za uporabo cest; 
ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja; 
ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi tablicami; 
ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki 
niso izdane za to vozilo. 

(2) Inšpektor, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega odstavka tega 
člena, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice ali 
prometno nalepko. 

(3) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani 
registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z 
neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške. 

(4) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema 
vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so bile odvzete, 
če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile odvzete. Po tem 
roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete 
preizkusne tablice se uničijo. 

230. člen 

(1) Inšpektor napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame nalep- 
ko za tehnični pregled, če sumi, da: 

motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi na- 
pak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali zaviranje, 

- je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, 
ki jih je določil proizvajalec, 
so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni 
deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, 
vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično 
odobren za to vozilo, 
ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in energije 
v zrak ali 

- je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno 
vame udeležbe v cestnem prometu. 

(2) V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se napoti vozilo 
na tehnični pregled, ko je popravljeno. 

(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku se ti stroški, 
razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na 
tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično brezhibno. 

: 
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231. člen 

Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za inšpektorja in 
inšpekcijski nadzor uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
inšpekcijski nadzor. 

XIV. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI IN POOBLASTILA 

Odgovornost lastnika vozila 
232. člen 

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

(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim 
je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna 
lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba. 

Ogrožanje ali povzročitev prometne nesreče 
233. člen 

(1) Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom iz tega zakona 
ogrozi drugega udeleženca cestnega prometa ali povzroči 
prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno 
nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z najmanj 30.000 tolarjev. 
Vozniku motornega vozila se izreče tudi najmanj 6 kazenskih 
točk. 

(2) Vozniku motornega vozila, ki ogrozi drugega udeleženca 
cestnega prometa in vozniku motornega vozila, ki povzroči 
prometno nesrečo zaradi kršitve prometnega pravila oziroma 
določbe o hitrosti, varnostni razdalji, strani oziroma smeri vožnje, 
prehitevanju, vožnji mimo ustavljenega avtobusa ali vozila, s 
katerim se prevaža skupina otrok, vzvratni vožnji ali obračanju 
na vozišču, nenadnem, zaviranju oziroma zmanjšanju hitrosti, 
vključevanju v promet oziroma prednosti vozil, vožnji pod vplivom 
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, telesni ali duševni 
zmožnosti za vožnjo ali zaradi neupoštevanja prometnega znaka 
ali znaka policista, se izreče tudi prepoved vožnje motornega 
vozila. 

(3) Sankcija, izrečena v skladu s prejšnjim odstavkom, ne more 
biti nižja od sankcije, predpisane za enak temeljni prekršek. 

Izrekanje kazenskih točk v prometu s prenehanjem 
veljavnosti vozniškega dovoljenja 

234. člen 

(1) O prekršku iz tega zakona odloča prekrškovni organ v hitrem 
postopku tudi, če je za prekršek poleg globe predpisana stranska 
sankcija v višini do 5 kazenskih točk v cestnem prometu. 
Prekrškovni organ izreče kazenske točke v cestnem prometu v 
predpisanem številu. 

(2) Podatke o kazenskih točkah, izrečenih v skladu s prejšnjim 
odstavkom, in o storilcu prekrška, ki so mu bile na ta način izrečene 
kazenske točke, prekrškovni organ posreduje ministrstvu, ki je v 
skladu z zakonom pristojno za vodenje skupne evidence o številu 
izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in 
pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. 

(3) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki z odločbo prekrškov 
organa doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem p<0,n ^ 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišči 
območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče. 

(4) Vozniku začetniku se izreče prenehanje veljavnosti voznišksSjjj 
dovoljenja, če v času treh let doseže ali preseže 7 kazen' 
točk v cestnem prometu. 

Posredovanje osebnih podatkov 
235. člen 

(1) Ministrstvo za notranje zadeve, policija, upravna ©not® 
javna agencija imajo v zvezi s svojim delom pravico pridob® 
uporabljati podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, kandidati!1 

voznike motornih vozil, vozilih, prekrških in kaznivih dejanjih v 
nikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih kaznin 
ukrepih. 

(2) Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, lastnikih motornij1 jjj 
priklopnih vozil in vozilih, ki jih potrebujejo v zvezi s svojim del , 
pri izvajanju tega zakona in podzakonskih aktov, izdanih na njefl 
podlagi, imajo pravico pridobiti in uporabljati tudi drugi orga"1 

organizacije, kadar izvajajo javna pooblastila. 

(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke iz prvega odsta^0! 
tega člena, so jih dolžni na njihovo zahtevo brezplačno posre 
vati organom in organizacijam iz prvega in drugega odstav 

tega člena. 

236. člen 

(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi listino, s katero dokaže, da snj® 
voziti vozilo v cestnem prometu, prometno potrdilo oziro"1 

veljavno prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo, list' . 
o tovoru, dovoljenje o izredni uporabi ceste, dovoljenje za izf0 

prevoz in potrdilo o usposobljenosti za izvajanje izredn09 
prevoza ter dovoljenje za vožnjo v času prepovedi prometa in I 
na zahtevo policista izročiti na vpogled. Spremljevalec 
organizator izrednega prevoza morata imeti pri sebi dokazilo 
usposobljenosti za izvajanje izrednega prevoza in ga na zahte 
policista izročiti na vpogled. 

(2) Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled vozil3- 
opreme, naprav, tovora in pri njem sodelovati. 

(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, kj 
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena- 
enako kaznijo se kaznuje za tak prekršek tudi spremljeval0 

oziroma organizator izrednega prevoza. 

(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik. k' 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega 
dovoljenja 
237. člen 

(1) Poleg primerov iz 131. člena tega zakona prepove P0'!®!®! 
vozniku nadaljevanje vožnje in mu začasno odvzame voznisk 
dovoljenje: 

če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjša" 
njegova sposobnost za vožnjo; 
če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegova 
vozniškem dovoljenju; 
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nio^?2' VOzil° v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v 
' Če dm! V02niško dovoljenje; 

nroH - '°ra^' dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne izkoristi 
" Č6 ?e

PISanega poči,ka; 

raJ 
v°zniško dovoljenje neveljavno zaradi zdravstvenih 

Drsn '■ a,i 'e odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen Povedi vožnje motornega vozila. 

alkohol^0 ?ovolienie. ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom 
Psihoakt V°zn'e P°d vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil, drugih 
naPrava v"1'-*1 snovi ali odklonitve preizkusa s sredstvi ali 
24 Ur od oh3" strok°vnega pregleda, se vrne vozniku po preteku 
ra*l0gov ema-Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto iz drugih 
Ođvzet0' 

SS Vme vozniku' k0 prenehajo razlogi za odvzem. 
ie izdal neve'iavno vozniško dovoljenje se pošlje organu, ki ga 
|2) ^ 
v°,nlšk

lme,nik vozniškega dovoljenja ne prevzame odvzetega 
se tn rv?J?a dovoljenja v treh dneh od dne, ko mu je bilo odvzeto, 10 P°šlie organu, ki gaje izdal. 

Izločitev vozila iz prometa 
238. člen 

ali nrit!iC'St PreP°ve nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno 
. ^'opno vozilo: 

po'ma v9raiene nehomologirane dele, naprave, opremo ali 
mezne sklope, če se za takšne naprave, dele, opremo 

- pfj P°samezne sklope zahteva homologacija; a,erem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko 
- |^| P°sarnično odobren za to vozilo; 

vož re9IS,rirano a'' n'ma veljavnega potrdila za preizkusno nJo ali za katero je potekla veljavnost prometnega potrdila 
• k- n

Zacasno registrirano vozilo; 1 tehnično brezhibno ali ni na predpisan način označeno z 

" kat n° prome,no nalepko; 
nanre9a voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, • kj praV| opreme ali tovora ali tehtanju vozila; 
je n *'mskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če 
na 

a niem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale 
2 

V02ne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale 
- ,e9a aH Ce stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista; 
• ni °bvezno zavarovano v skladu s predpisi; 

lfl obremenjeno nad največjo dovoljeno maso ali osno 
0 rerhenitvijo po določilih proizvajalca vozila ali pri katerem 
rrio|

erT1en'tev presega predpisano razmerje med bruto močjo 
prja, izraženo v kW, in največjo dovoljeno maso vozila, 

' naa'6no v ^nah; katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z določili 
. ®9a zakona; 

ai|Sarno ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane dimenzije 
ovoljeno osno obremenitev ali dovoljeno skupno maso, 

1 Zani ni bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz ali ne 
Dre P0s8bnih pogojev, določenih v dovoljenju za izredni 
cest°Z' a'' ne izP°'niuie določb tega zakona o izredni uporabi 
ki ' 

- kj ne Spolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja; 
VQ

rnu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop v drža- 

. k|ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi tablicami; 
18 označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki 

- kj
So izdane za to vozilo; v°zi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil prepoveda- 

"d. 

dokle Prepoved iz zadnje alinee začasna, ga izloči za toliko časa, r Prepoved vožnje ne preneha. 

(2) Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa tudi 
motorna ali priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo drugih predpisanih 
pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če bi to lahko vplivalo na 
varnost prometa. 

(3) Policist prepove nadaljnjo vožnjo motornega vozila, če voznik 
ali potnik ne uporablja ali ne uporablja na predpisan način 
varnostnega pasu, dokler ga ne uporabi, ali če otrok, ki se vozi v 
vozilu, ni zavarovan v skladu s šestnajstim odstavkom 101. člena 
tega zakona. Nadaljnjo vožnjo prepove tudi, če voznik ali potnik 
na kolesu, kolesu s pomožnim motorjem, kolesu z motorjem, 
motornem kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu ali štirikolesu, ne 
uporablja predpisane zaščitne čelade oziroma je ne uporablja 
tako, kot je to predvideval proizvajalec, dokler je ne uporabi na 
način, ki ga je predvideval proizvajalec. 

(4) Policist, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega ali drugega od- 
stavka tega člena, lahko odvzame registrske oziroma preizku- 
sne tablice. 

(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani 
registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani z 
neposredno fizično prisilitvijo na voznikove stroške. 

(6) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema 
vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so bile odvzete, 
če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile odvzete. Po tem 
roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete 
preizkusne tablice se uničijo. 

(7) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali sku- 
pino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala kolona 
vozil. 

(8) V primeru, da so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, 
nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni 
del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko ali posamično odobren za 
to vozilo, lahko izloči vozilo iz prometa in odvzame nalepko za 
tehnični pregled tudi pristojni inšpektor. 

239. člen 

(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, 
zaradi katerih je bila odrejena, ali se pridobi ustrezno dovoljenje. 

(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste v roku 
24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec 
rednega vzdrževanja ceste. 

(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 
drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 
50.000 tolarjev. 

Odreditev tehničnega pregleda 
240. člen 

(1) Policist napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame nalepko 
za tehnični pregled, če sumi, da; 

motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno zaradi na- 
pak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali zaviranje, 

- je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, 
ki jih je določil proizvajalec, 
so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni 
deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, 

n)arec2004 103 poročevalec, št. 21 



vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično 
odobren za to vozilo, 
ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in energije 
v zrak, ali 

- je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno 
varne udeležbe v cestnem prometu. 

(2) V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se tehnični 
pregled opravi, ko je vozilo popravljeno. 

(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku se ti stroški, 
razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na 
tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo tehnično brezhibno. 

Tehtanje vozila 
241. člen 

(1) Policist sme napotiti na tehtanje vozilo, za katerega sumi, da je 
tovor, ki se na njem prevaža, naložen v nasprotju z določbami 
predpisov o cestnem prometu. Voznik mora na policistovo zahtevo 
omogočiti tehtanje vozila. Če na kraju postopka vozila ni mogoče 
stehtati, mora na policistovo zahtevo odpeljati vozilo na tehtanje. 

(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, katerega 
voznik ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz prvega odstavka 
tega člena, odgovorna oseba pa z najmanj 60.000 tolarjev. 

Odstranitev nepravilno parkiranega vozila 
242. člen 

(1) Policist odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je parkirano 
v nasprotju z določili tega zakona (nepravilno parkirano vozilo), 
če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno 
nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo 
drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira 
druge udeležence cestnega prometa v smislu 2. do 7. točke petega 
odstavka 122. člena ali 15. ali 18. točke četrtega odstavka 51. 
člena tega zakona. 

(2) Odstranitev vozila, nepravilno parkiranega na cesti, razen na 
državni cesti zunaj naselja, odredi v skladu s prejšnjim odstavkom 
tudi občinski redar. 

(3) Odstranitev vozila se opravi na stroške lastnika vozila. 

Odstranitev zapuščenega vozila 
243. člen 

(1) V primeru, da policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za 
nadzor cest, najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, 
s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od 
dneva izdaje odredbe. 

(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh dneh, ga na 
njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja 
cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči. 

(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik 
zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila 
odrejena odstranitev v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

Prepoved vleke vozil 
244. člen 

(1) Če policist ugotovi, da vleka vozila ni v skladu s Pre^L' 
prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso odpravi 

(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do 
kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti napake p"v 

Začasni ukrepi ob ugotovljenih pomanjkljivostih na 

cesti 
245. člen 

(1) Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposr0(i^ 
ogrožajo varnost prometa, izvede začasne ukrepe, s kateri'1" 
prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem prometu, in 0 

obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja cest. 

(2) Policist sme odrediti odstranitev predmetov, objektov, drU9' 
naprav ali ovir na cesti ali ob njej, če: 

slepijo udeležence v cestnem prometu, 
zmanjšujejo preglednost ceste, (n8 

- zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prom® 
opreme na cesti, 
zavajajo udeležence v prometu, oSt 
ovirajo udeležence v prometu in zmanjšujejo pretoči 
prometa, 
odvračajo pozornost voznikov, ali tj 

- so postavljeni v nasprotju z določbami predpisov o vam" 
cestnega prometa ali predpisov o javnih cestah. 

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj zavarov^ 
nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo in opre"10 

v najkrajšem možnem času odpraviti pomanjkljivosti iz PrV0=0 
odstavka tega člena oziroma odstraniti predmete, objekte, d^S 
naprave ali ovire iz prejšnjega odstavka. 

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna" 
nasprotju s policistovo odredbo iz drugega odstavka tega 8® 
se kaznuje za prekršek z globo najmanj 500.000 tolaN0 ' 
odgovorna oseba pa z najmanj 50.000 tolarjev. 

246. člen 

(1) Policist, ki ugotovi, da za delo na cesti, za športno ali d^ 
prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno dovoljenje, da i 
dovoljenju potekla veljavnost, da se delo oziroma priredite^ 
izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zava 

vana oziroma je promet neprimerno urejen, lahko na kraju s* 
mem odredi začasne ukrepe za zavarovanje kraja oziroma 
ureditev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanje del 
prireditve na cesti ali ob njej. 

(2) O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega odstav^ 
mora policist takoj obvestiti organ, ki je izdal dovoljenje za delo a 
prireditev na cesti in pristojni organ za nadzor cest, če je treba P 
tudi pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja cest. 

(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, velja)0 

dokončne odločitve pristojne policijske uprave oziroma pristojn 
ga organa za nadzor cest. 
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Izločitev predelanih vozil 
^ 247. člen 

Predelano U9°lovi- da i0 v cestnem prometu vozilo, ki je 
določil nroi ' da ne us,reza tehničnim normativom, ki jih je 
skladnosti v

2V®)alec' 'n ta predelava ni vpisana v dokumentu o 
nalepk0 °2 'ako voz''° izloči iz prometa in odvzame prometno 

(2) p p 

Motorno kofaS|6Že k°'° s Pomožnim motorjem, kolo z motorjem, 
Presega n ° k° ^iriko'0 al' štirikolo, ki je predelano tako, da 
d°ločeno hvJvečj° moč motorja ali največjo konstrukcijsko 
največjo k' r°st' dol°čeno v deklaraciji proizvajalca vozila, ali 
Posame2no

0ns,rukci'sko ^'*ros^' določeno v tem zakonu za 
tablice in r, Vrst0 vozil in odvzame registrske oziroma preizkusne ln Pametno nalepko. 
(3> Če v Drim 
v°znik ne * ^ 'Z prve9a ali drugega odstavka tega člena, 
°2'roma Dm° an' 2 V02ila registrskih ali preizkusnih tablic 
Msilitviin rTletne nalepke, se jih odstrani z neposredno fizično J0 na voznikove stroške. 

ki jih je^'dai89 r!rSke ,ab'ice se pošljejo registracijski organizaciji, 
Se uničijo dvzete preizkusne tablice in prometna nalepka 

doiggg.0^ "aimanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 
stavka tega člena lastnik predelanega vozila. 

Pravna °o° ^a'man' 1 000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
PorT)°žnim al' podJe,nik posameznik, ki predela kolo s 
žtirikolo al' £10t0r'em' kol° z motorierTi. motorno kolo, lahko 
največjo k' ko'° tako> da Posega največjo moč motorja ali 
Pr°izvaiai onstru|<c'jsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji 
varnosti ^ V02l'a a" največjo hitrost, določeno v predpisih o 
100.000 tr

,ne9a Prom®ta, odgovorna oseba pa z najmanj 
'ak Drskr? fr'ev' ^ 9'obo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za P'Skršek fizična oseba. 

Prepoved vožnje osebi, ki ni sposobna voziti 
248. člen 

n'rt,a PraS'' U®otovi' d-a v cestnem prometu vozi vozilo oseba, ki razi0gov ^lce.V02i,i takega vozila ali za katero iz upravičenih 
Sli nada|. eni' da ni sposobna voziti takega vozila, ji sme prepre- 

Sodelovanje policije 
249. člen 

navajo o'3 sodeluie v strokovnih in revizijskih komisijah, ki obrav- 
Pre9ledfir0rT1e,n0 uredi(ev',er v komisijah, ki opravljajo tehnične ln prevzeme cest in cestnih objektov. 
(2) p j- 
^Polnit,!!3 Sme 2aradi varnosti prometa zahtevati spremembo ali 0V prometne ureditve. 

250. člen 

ste obvea!".Spremembi Prome'ne ureditve mora upravljavec ce- 
sPrernernbo pris,0'no P0'icijsko postajo najmanj sedem dni pred 

Pra\oia'°
bo naimani 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 

naspro,jOS0t,a ali sam°stojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
s0-0on » ,2 določbo t09a člena, odgovorna oseba pa z najmanj w tolarjev. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

251. člen 

(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije mora uskladiti svojo organizacijo in delovanje z 
določbami 17. člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega 
zakona. • 

(2) Sredstva za delovanje, oprema in zaposleni v Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu se prenesejo oziroma 
preidejo v javno agencijo. 

(3) Organi, ki opravljajo naloge, določene z Zakonom o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000,21/02 in 67/ 
02), ki so s tem zakonom prenesene na javno agencijo, izvajajo 
te naloge do ustanovitve javne agencije. 

(4) Organi, ki vodijo evidenco o izdanih dovoljenjih za voznika 
inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avtošole, določene z 
Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
61/00, 21/02 in 67/02), prenesejo podatke iz teh evidenc na javno 
agencijo. 

252. člen 

Naprave in ovire iz prvega odstavka 120. člena tega zakona je 
potrebno uskladiti s tehničnimi predpisi v treh letih od uveljavitve 
tega zakona. 

253. člen 

Določbe 138. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem in 
določbe 139. člena tega zakona o vozniku začetniku se pričnejo 
uporabljati v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

254. člen 

Določbe 146., 147., 148. in 149. člena tega zakona se pričnejo 
uporabljati v enem letu od uveljavitve tega zakona. Do takrat se 
uporabljajo določbe 124., 128., in 129. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/ 
02). 

255. člen 

(1) Vozniška dovoljenja, izdana na obrazcu vozniškega dovoljenja, 
določenega s Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in 
vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, 
št. 5/92, 70/95 in 73/00) ali Pravilnikom o vozniških dovoljenjih 
(Uradni list RS, št. 117/02 in 100/03) ter na podlagi 128. a člena 
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
61/00, 21/02 in 67/02) ostanejo v uporabi do poteka roka 
veljavnosti. 

(2) Za tiste voznike, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona 
pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije D oziroma D + E ali so 
opravili vozniški izpit za kategorijo D oziroma D + E, se določbi 
sedme in devete alinee 149. člena tega zakona, ne uporabljata. 

256. člen 

Učitelj vožnje, ki na dan uveljavitve tega zakona poučuje predpise 
o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja naprav in opreme 
na motornem vozilu, psihologijo v cestnem prometu in prometno 
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etiko in nima izobrazbe določene v šestem odstavku 158. člena 
tega zakona si mora predpisano izobrazbo pridobiti v petih letih 
od uveljavitve tega zakona. 

257. člen 

Do izdaje pooblastila iz prvega odstavka 173. člena tega zakona 
izpit iz prve pomoči opravlja območna organizacija Rdečega križa 
po predpisanem programu. 

258. člen 

(1) Predsednik ali član izpitne komisije, ki je na dan uveljavitve 
tega zakona zaposlen na takem delovnem mestu in nima 
izobrazbe določene v 172. členu tega zakona, si mora v petih 
letih od dneva uveljavitve tega zakona, pridobiti predpisano 
izobrazbo. 

(2) Za predsednika ali član izpitne komisije, ki ima več kot 10 let 
delovnih izkušenj na tem delovnem mestu in je starejši od 45 let, 
pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja. 

259. člen 

Ne glede na določbi prve alinee prvega odstavka in četrtega 
odstavka 193. člena tega zakona se traktor in traktorski priklopnik 
registrira, če je bil izdelan do uveljavitve tega zakona ter ni bil 
registriran, in lastništvo vozila ni sporno, če lastnik vozila poda 
predlog za registracijo vozila v roku enega leta od uveljavitve 
tega zakona. 

260. člen 

(1) Določbe iz prvega in tretjega odstavka 194. člena tega zakona, 
ki se nanašajo vsebino registrskih tablic se pričnejo uporabljati 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Registrske tablice, ki so bile izdane na podlagi 178. člena 
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
61/00, 21/02 in 67/02) ostanejo v veljavi tudi po uveljavitvi tega 
zakona. 

261. člen 

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije H smejo 
voziti tudi motorna kolesa izdelana do 27.7.2002, katerih delovna 
prostornina motorja ne presega 50 ccm in konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 50 km/h. 

262. člen 

Avtošole, ki so bile registrirane do sprejema tega zakona lahko 
opravljajo svojo dejavnost do sklenitve koncesijske pogodbe, 
vendar najdalj dve leti od uveljavitve tega zakona. 

263. člen 
• m en®' Podzakonski predpisi iz tega zakona morajo biti izdani v ^ 

letu, od uveljavitve tega zakona, razen koncesijski akti, ^ 
morajo biti izdani v roku devetih mesecev od uveljavitve 
zakona ter cenik iz druge alinee 202. člena in tarifa iz 10. > 
210. člena tega zakona, ki pa morata biti izdane v treh m® 
po uveljavitvi zakona. 

264. člen 
_sti 

Pooblastila, izdana organizacijam na podlagi zakona o vaf 

cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98., 61/00., 21/02 in ^ 
02) ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil ozirom8 ^ 
sklenitve koncesijskih pogodb, vendar ne več kot tri le' 
uveljavitve tega zakona. 

Kifli«!0 

265. člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, organizacijam 
na dan uveljavitve tega zakona pooblastilo za opi 
registracije motornih in priklopnih vozil, izda javno pooblasti1 

registracijo v enem letu od uveljavitve tega zakona. 
ifltj0V 

(2) Organizacije, pooblaščene za opravljanje tehničnih Pte»". 
motornih in priklopnih vozil, smejo opravljati registracijo na P0*^ 
pooblastila iz drugega odstavka 175. člena zakona o va"1 ^ 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98., 61/00., 21/02 i" 
02) najdalj eno leto od uveljavitve tega zakona. 

266. člen 

V kolikor v določbah tega poglavja ni drugače določeno, 
podzakonski predpisi izdani na podlagi zakona o varnosti ces4n,J^ 
prometa (Uradni list RS, št. 30/98., 61/00., 21/02 in 67/u 

uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov, izdanih na podlagi ™ 
zakona, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

267. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preTieha veljati za^orl^ 
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98., 61/00-, 
02 in 67/02). 

(2) Določbe zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list 
št. 30/98., 61/00., 21/02 in 67/02) se uporabljajo do začet* 
uporabe tega zakona. 

268. člen 
listu 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005- 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe 91. člena, P0,e^ 
odstavka 151. člena, 153. člena, druga alinea 202. čl®"3 ^ 
desetega odstavka 210. člena tega zakona začnejo uporablja" 
dnem uveljavitve tega zakona. 
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OBRAZLOŽITEV: 

K l 
P°glavju - Uvodne določbe 

K '• fenu,- 
PqJq 

"je vsebino zakona in opredeljuje pojem cestnega prometa 

členu: 

"ačeloV*"6® naćela zaupanja Iz dosedanjega zakona tudi 
Ceatneaa enzlvne9a ravnanja, po katerem mora udeleženec 
umirienr, frometa ravnati tako, da poteka promet nemoteno, 
stareiii varno ter načelo zaščite šibkejših kot so otroci, 
sposobn Slepl' lnvalldl In druge osebe, ki niso v celoti 
obvezo 6 23 samostolno udeležbo v cestnem prometu z Posebne pozornosti nanje. 

*3- členu: 

Prizadetih93 (f'ena opredeljujejo varstvo telesno In duševno 
Promet v cestnem prometu In odgovornost zanje. V 
°„ s* smej° vključiti, ko same, ali tisti, ki so zanje 
"cIs/a*- storll° vse, da ne ogrožalo sebe ali drugih tožencev v cestnem prometu. 

členu: 

določbe d m 
do Vo 

c,ena se nanaša/o na obveznosti delodajalcev 
"tirom" ' 1(1 °Prav,Ial° lavnl prevoz potnikov ali blaga 
*a9ofow//reVO* 0seb a" bla9a 23 'astne potrebe. TI morajo 
Potnic da voznlkl v°zll, s katerimi opravljajo javni prevoz 
Potrebe f" bla9a oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne • izpolnjujejo vse predpisane pogoje. 
« S. in 6. členu: 

fizičnih členov se nanašajo na obveznosti pravnih In 
ki Po 

0seb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, 
°a"aia l''^0 vzdržujejo vozila. Določba 5. člena se 
ke n0 

na Pravne In fizične osebe ter samostojne podjetni- 
Vidržu?nileZnll(e' kl izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali 
nadoj vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, 
v°zilo e?nlh delov ln opreme ali posameznih sklopov za 
deie o ,o6ba člena pa na tistega, kl proda rezervne 
v°zilo r°ma naPrave 28 vozilo ali sprejme poškodovano 
PoškodV P°Prav,,o ali opravi prevoz oziroma vleko 
bii0 v °vanega vozila, pa ve, da obstaja možnost, da je 
napram*110' Za katere9a se kupuje rezervne dele oziroma 
odpen e a" dano v popravilo ali Je odvlečeno oziroma 
Poškod°' udeleženo v prometni nesreči, v kateri Je bil kdo 
Odpen °iVan 8" umr1. Povzročitelj nesreče pa Je s kraja 
oseb/j3 "6 da bl Poma9al poškodovanim ali dal svoje 

K 7. 

e Podatke. 

členu: 

samos? ^ena se nanašajo na obveznosti pravnih oseb in 
Prornat°lnlt) podietn'kov P°sarnezn'kov- ki poslavljajo in vzdržujejo n° signalizacijo na cestah. 
Ka- členu: 

^°ločbe a M 
dgio _ c'6na, ki se nanašajo na označitev oseb, ki opravljajo 

C0Sti' P°Polnoma zaprta za promet vozil, določajo a in označitev teh oseb. 

K 9. členu: 

Določbe tega člena, se nanašajo na promet oziroma prometno 
ureditev na nekategorizranih cestah, ki se uporablja za javni cestni 
promet in nekategorizirane ceste, ki jih lastnik uporablja izključno 
za lastne potrebe. 

K10. in 11. členu: 

Določbe o pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, Policije, 
zlasti pa pristojnosti drugih inšpekcijskih organov v 10. in 11. 
členu so vnešene v zakon na podlagi direktive Evropske unije 
88/599, ki določa minimalne pogoje za kontrolo ter zaradi pravilne 
in enotne uporabe uredb EGS, št. 3820/85 in št. 3821/85 ter zaradi 
odločbe Sveta Evrope, št. 93/704, ki določa oblikovanje 
podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah in poročanje 
o teh pojavih komisiji. Države članice morajo posredovati podatke 
o prometnih nesrečah enkrat letno, najkasneje devet mesecev 
po referenčnem letu. Določbo, ki predpisuje dolžnost poročanja 
držav članic Evropske unije, vsebuje tudi predpisane informacije, 
mora država članica posredovati komisiji na enotnem obrazcu 
za poročanje enkrat letno ali na posebno zahtevo države članice. 

K 12. členu: 

Določba 12. člena se vnaša v zakon o varnosti cestnega prometa 
zaradi implementacije direktive Evropske unije 88/599, ki določa 
enotne postopke za kontrolo izvajanja socialne zakonodaje na 
področju cestnega transporta. 

K 13. členu: , 

Določba tega člena se vnaša v zakon o varnosti cestnega prometa 
zaradi implementacije direktive Evropske unije 88/599, ki določa 
enotne postopke za kontrolo izvajanja socialne zakonodaje na 
področju cestnega transporta. Ta člen ureja sodelovanje med 
slovenskimi in tujimi organi in službami zaradi usklajevanja nadzora 
cestnega prometa v evropskem prostoru na enak način, kot 
dosedanji ZVCP. 

K 14. členu: 

V 14. členu se razširjajo pooblastila občinskih redarjev, ki bodo v 
skladu s tem zakonom poleg izvajanja dosedanjih nalog tudi urejali 
promet vozil, izvajali nadzor prometa v območju umirjenega 
prometa in območju za pešce, odkrivali prekrške pešcev in 
kolesarjev, odkrivali kršitve določb tega zakona, ki se nanašajo 
na varstvo cest in okolja ter opravljali meritve hitrosti v naselju s 
fiksno postavljenimi merilniki hitrosti. V zvezi z navedenimi novimi 
dejavnostmi bodo lahko občinski redarji zahtevali od voznika na 
vpogled vozniško dovoljenje in prometno potrdilo, od drugih 
udeležencev pa listino, s katero bodo ugotovili njihovo istovetnost. 
Te določbe bodo ob ustrezni usposobljenosti občinskih reodrjev 
omogočile učinkovitejši nadzor in s tem večjo varnost prometa v 
naseljih. 

K 15. in 16. členu: 

V 15. in 16. členu so navedene pristojnosti lokalni skupnosti za 
zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega prometa, ki so 
vsebinsko enake kot v dosedanjem ZVCP, v drugem odstavku 
16. člena pa je povzeto in potrebam upravljalca občinske ceste 
ustrezno modificirano pooblastilo iz 46. člena Zakona o javnih 
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cestah, ki se nanaša na omejitev prometa v posebnih razmerah 
na državnih cestah. Ta določba omogoča upravljalcu občinske 
ceste, da v posebnih okoliščinah omeji ali prepove promet vseh 
ali posameznih vrst vozil in na ta način zagotovi varnost cestnega 
prometa ali prevoznost ceste. 

K 17. členu: 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa NPVCP (63/2002) 
je med ključnimi pogoji za njegovo uspešno uresničevanje 
predvidel tudi ustanovitev Nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa, ki bo zamenjala dosedanji Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu RS. Ustrezna pravna oblika za 
reorganizacijo je javna agencija, ki se lahko ustanovi na podlagi 
tega zakona in Zakona o javnih agencijah. Javno agencijo za 
varnost cestnega prometa bo ustanovila Vlada RS. 

Ta zakonska določba razrešuje tudi neskladje med ZVCP in 
Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, kjer je kot 
eden izmed ključnih pogojev za uspešno uresničevanje programa 
predvidena tudi ustanovitev Nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa. 

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

Navedeni člen na novo opredeljuje vzpostavitev, organiziranost 
in delo javne agencije. Ko je ekspertna skupina Evropske unije 
ocenjevala stanje prometne varnosti v kandidatkah za članstvo v 
Evropski uniji, je med najpomembnejše ugotovitve o stanju v 
Sloveniji uvrstila ugotovitev, da ni ustrezne koordinacije pri 
izvajanju programov in ukrepov za varnost prometa. Predlagane 
spremembe dajejo pravno podlago za nadaljevanje pridružitvenih 
procesov tudi na področju varnosti v cestnem prometu, ki mu 
Evropska unija posveča vse večjo pozornost. 

K 18. členu: 

Navedeni člen podrobneje določa sklope nalog, ki jih bo izvajala 
Javna agencija v skladu s tem zakonom in Nacionalnim 
programov varnosti cestnega prometa. Naloge, ki so taksativno 
navedene zajemajo dosedanje preventivno in vzgojno delo Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izdajo preventivna 
gradiva, pomoč in sodelovanje z občinskimi sveti za preventivo 
In vzgojo v cestnem prometu, ter mednarodno sodelovanje na 
tem področju. 

Predlagane naloge in pristojnosti bodo omogočile, da bo sedanji 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS (3. člen 
ZVCP, Ur. list 30/98) lahko izvajal koordinacijo nalog med 
ministrstvi, organi v sestavi ministrstev, visokošolskimi in 
raziskovalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, 
organi pravosodja, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi 
organizacijami za celotno področje varnosti v cestnem prometu. 

Agencija bo prevzela tudi nosilno vlogo pri koordinaciji I 
NPVCP, analitsko raziskovalno delo na področju pr°n 

varnosti in izjemno pomembna programa za voznike z&oi 

ter rehabilitacijski program za voznike z določenim $teVI 

kazenskih točk. 

K 19. členu: 

Navedeni člen določa organa javne agencije, število članov 
javne agencije in njegovo razmerje do ustanovitelja ter f 
imenovanja. 

K 20. členu: 

Omenjeni člen določa način financiranja in sicer iz 
proračuna in drugih prihodkov. V nadaljevanju opredeljuje 
druge prihodke, ki so:plačila blaga in storitev, ki jih °P^ L 
agencija;koncesnina;donacije in sponzorska sredstva ter o™ 
sredstva. > 

K 21. členu: 

Izhajajoč iz ugotovitve, da velika večina obstoječih svetov ^ 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem pa tis:lin, 
že vrsto let delujejo v mestnih občinah in drugih večjih 1 
ustrezno opravlja svoje poslanstvo, jim v navedeni člen podrob11 F 
določa njihov status in sestavo, območje delovanja, na^e.M 
financiranje. Gre za organe lokalne skupnosti, ki po na° ^ 
samoorganiziranja ne bi zagotavljale širšega javnega /nferesa 
tem področju in to predvsem zaradi značaja nalog, ki jih je,ei 

zagotavljati le znotraj občinske strukture. Tako jih navedena n0^ ^ 
zakona ohranja, še več, v navedenem členu predlagam0' y 
novi ZVCP uredi ustanovitev svetov za preventivo in vzg°l . 
cestnem prometu za območje širše lokalne skupnosti, mes j 
občine in občine. Dve ali več občin pa lahko ustanovijo stoP 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

K 22. členu: 

V opredelitvi pojmov v 22. členu so se nekateri pojmi spreff8^ 
zaradi uskladitve s predpisi EU (n.pr. trikolo, štirikolo, lahko štiri*0 ' 
zadrževalni sistem, sedež, največja dovoljena masa in ma 

vozila), nekateri pojmi pa so se prilagodili novim vsebinsK 
dopolnitvam in spremembam zakona (npr. priklopno vozilo, v°2 

začetnik, gospodarska vožnja, zimske razmere in odgov°r 

oseba). Predlagane spremembe in dopolnitve med opredelM 
pojmov so potrebne zaradi nujnosti neposrednega Poen0!ePJg/ 
strokovnih izrazov z direktivami Evropske unije, št. 91/671 in ° 
599 ter posredno zaradi strokovnih izrazov iz uredb EGS 
3820/85 in št. 3821/85 ter drugih direktiv, odločb in uredb E"- 

Pojem »kombinirano vozilo« je iz tega zakonskega bese° 
izpuščen, ker je v nasprotju s pojmom »večnamensko vozilo"< 
spada med osebne avtomobile, in je za takšno vozilo uveljavi 
v državah Evropske unije. 

Nekateri pojmi v zvezi s cestami se v tem zakonu navide 
podvajajo s pojmi v Zakonu o javnih cestah, vendar pa gre v [ 
primerih za pomembne vsebinske razlike, ki so posled' 
različnega pristopa obeh predpisov pri obravnavanju cest (°eS 

kot objekt, ki omogoča cestni promet v ZJC in varnost cestnM 
prometa v ZVCP). Ti pojmi, uporabljeni v tem zakonu, so nuin[z 

njegovo pravilno razumevanje in učinkovito izvajanje v srniS 
zagotavljanja varnosti cestnega prometa. 
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Poglavju - Pravila cestnega prometa 

Se Materi3ii*U' vkaterem so določena pravila cestnega prometa, 
Vsebinsko dolo°be v primerjavi z dosedanjim zakonom 
Prometu r)S° sprem'nJale> saj temeljijo v Konvenciji o cestnem 
narave in avli6ne spremembe so predvsem redakcijske 
s tem la?S° nameniene boljši razumljivosti posameznih pravil in 
tudizaanf u^orabi za udeležence cestnega prometa, ob tem pa 
Pri nad** n'u po9°jev za enotnejše delo prekrškovnih organov ru cestnega prometa. 

členu: 

^8rBdl širših 
cestriega P°oblastil občinskih redarjev pri nadzoru in urejanju 
temeljne pr°mela Je P™! odstavek tega člena, ki se nanaša na 
(fosecfen eZnosl' udeležencev cestnega prometa, glede na 
Cestnea10 ured'tev dopolnjen z določbo, da mora udeleženec 
dano prometa ravnati skladno z odredbo občinskega redarja, 
Prometn h 

U Z nie90v'm' pooblastili, četudi s tem odstopa od 
^Porabe prav',% ^ova ie določba o prepovedi posedovanja in 
otežu m

naprav' s žetimi bi lahko udeleženci cestnega prometa 
tehničnih01'1'al' PrePre&ll delovanje merilnih ali drugih naprav ali 
cestna,, sreclstev'■ M jih uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru e9a prometa. 

K24-in 25. členu: 
^ ^4 v 

voznik ^nu^e določeno, po kateri cesti ali njenem delu sme voziti 
^ziti n V°z'lom v,cestnem prometu, v 25. členu pa, kako mora 
odstavk C6St'' na kater' so označeni prometni pasovi. V tretjem vozn kiU 25.6,enaie omejena največja dovoljena masa motornih 
pasu 

smejo na večpasovni cesti v naselju voziti po prometnem 
■ *' ni skrajno desni, na 7.500 kg. 

^26. členu: 

I3 člen hi 
snterj v °. zuie voznika, da se mora pred vsako spremembo 
Pečati w prem'kom vozila ali vključevanjem v promet, pre- 
cestne 9 t0 lahko storl brez nevarnosti za druge udeležence 
nedvoi prome,a ali premoženje in svojo namero pravočasno in mno nakazati na predpisan način. 
^27. členu: 

Ta čien 

razdalj- Ut6'a vzvratno vožnjo po cesti. Dovoljuje jo le na krajši 
ogrozifj h 16 V pr'merih' kadar voznik s tako vožnjo ne more 
v lafe' f 9e9a udeleženca v cestnem prometu ali premoženja, 
vzvratn■ vštetih primerih pa jo izrecno prepoveduje. Pri 
utripaj V°*ni' mora voznik motornega vozila vklopiti varnostne 
da Se 

6 ln s tem opozoriti druge udeležence cestnega prometa, 
njegovo vozilo premika vzvratno. 

^^8. členu: 

Slinim e[1U natančneie kot doslej opredeljena varnostna oziroma 
učinko varnostna razdalja med vozili, kar bo omogočilo 
Pogost"!^' nadzor varnostne razdalje med vozili, ki je vse 
varnn 6Je Vzrok Prometnih nesreč, in sankcioniranje voznikov, ki s ne razdalje ne upoštevajo. 

* 29. členu: 

Pnlaoorr -2 dolo^bo drugega odstavka 29. člena mora voznik 
raz^e hitrost vožnje ne le vozilu, cesti, prometu in vremenskim 
Zlasti ram'pa^ Pa tud' sv°jim sposobnostim. Ta določba zavezuje 
izkug Voznika začetnika oziroma voznika z malo vozniškimi 

ntami k vožnji s primemo hitrostjo. 

K 30. členu: 

V tem členu je določeno, v katerih posebnih primerih in pod 
kakšnimi pogoji sme voznik nenadno oziroma znatno zmanjšati 
hitrost vožnje. 

K 31. členu: 

V tem členu so določene hitrostne omejitve na slovenskih cestah. 
Zaostrene so sankcije v zvezi s prekoračitvami hitrosti. Globe za 
prekoračitve hitrosti v naselju so znatno povečane, poleg tega pa 
je za prekoračitev hitrosti v naselju za več kot 50 km/h oziroma v 
območju omejene hitrosti za več kot 30 km/h predvidena tudi 
stranska kazen 18 kazenskih točk, kar posledično pomeni 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Pri določanju 
hitrostnih omejitev so z novim zakonom izenačene prekoračitve 
hitrosti določene s prometnimi pravili in prekoračitve hitrosti 
določene s prometno signalizacijo, s čimer je odpravljena 
pomanjkljivost zakona iz leta 1998. Odpravljena je hitrostna 
omejitev na kolesarskih stezah ter v petem odstavku na novo 
opredeljena možnost hitrostne omejitve 110 km/h na cestah 
rezerviranih za motorna vozila, ki izpolnjujejo določene višje 
standarde z vidika varnosti cestnega prometa. 

V tretjem odstavku tega člena je podrobno opredeljeno naselje, v 
katerem je hitrost omejena na največ 50 km/h, in sicer kot pozidano 
območje ob cesti, v katerem udeleženci cestnega prometa, ki se 
vključujejo v promet na cesti, ki vodi skozenj, neposredno vplivajo 
na varnost prometa na njej. V tej zvezi je za zagotavljanje varnosti 
izjemno pomembno, da velja hitrostna omejitev tudi na delu ceste, 
kjer sicer ni stavb, se pa v prometu pojavljajo pešci in kolesarji in 
sicer tako odrasli, kot tudi otroci. Določba tega odstavka zagotavlja 
večjo varnost v naselju, ker omogoča enotno izvajanje nadzora 
cestnega prometa, zlasti meritev hitrosti, ki jo opredelitev naselja 
v Zakonu o javnih cestah zaradi nedorečenosti ne omogoča. 

V šestem odstavku je določena izjema glede veljavnosti hitrostnih 
omejitev in sicer za policijsko vozilo, opremljeno s posebnimi 
napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo 
hitrost vozil v cestnem prometu in kadar policisti z njimi na podlagi 
dovoljenja generalnega direktorja policije ali odredbe pristojnega 
organa izvajajo prikrita preiskovalna dejanja po Zakonu po policiji 
ali Zakonu o kazenskem postopku. V obeh primerih gre za izvajanje 
policijskih pooblastil, katerih izvedba je pogojena s hitrejšo vožnjo 
od dovoljene, pri tem pa policisti iz objektivnih razlogov ne morejo 
uporabljati posebnih svetlobnih in zvočnih znakov iz 124. člena. 

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

K 32. členu: 

V tem členu so določene hitrostne omejitve za posamezne vrste 
vozil v cestnem prometu enako kot v do sedaj veljavnem zakonu. 

K 33. členu: 

V 33. členu so določene posebne omejitve hitrosti za tovorna 
vozila in avtobuse na avtocestah, na novo pa je določena posebna 
omejitev hitrosti za tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih 
največja dovoljena masa presega 12 ton zaradi uskladitve z 
zahtevo direktive 92/6/EGS, ki za tovrstna vozila, dovoljuje hitrost 
največ 90 km/h. 
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K 34. členu: 

Hitrost na javnih cestah zunaj naselja ne sme biti omejena na 
manj kot 40 km/h, razen če to terjajo nujni začasni ukrepi za 
zavarovanje ceste ali prometa na njej. 

K 35. in 36. členu: 

V 35. členu so določena pravila prehitevanja, novost tega člena 
pa je dovoljeno prehitevanje po desni strani tudi na ploščadi z več 
prometnimi pasovi pred cestninsko postajo, na katerem je hitrost 
omejena na največ 60 km/h. Ta določba dovoljuje hitrejšo vožnjo 
vozila na desnem prometnem pasu (npr: za uporabnike ABC) od 
vozil na drugih prometnih pasovih (prehitevanje), kar po sedaj 
veljavni ureditvi ni dovoljeno. V 36. členu so določena pravila, ki jih 
mora voznik upoštevati pred in med prehitevanjem. 

K 37. in 38. členu: 

V 37. členu so taksativno naštete situacije, v katerih je prehitevanje 
prepovedano, v 38. pa, kdaj je kljub siceršnji prepovedi dovoljeno 
prehitevanje na križišču. 

K 39. členu: 

Ta člen ureja vožnjo mimo ustavljenega vozila ali drugega objekta 
na vozišču in določa pravila, ki jih mora voznik pri tem upoštevati. 

K 40. členu: 

Obračanje na cesti je dovoljeno, razen v situacijah, ki jih navaja ta 
člen. 

K 41. in 42. členu: 

V 41. členu so predpisana splošna pravila srečanja dveh vozil ali 
vozila in drugega prometnega udeleženca, v 42. členu pa pravila, 
ki veljajo pri srečanju na zoženem delu ceste ali na klancu. 

K 43. členu: 

Ta člen določa splošna pravila prednosti v cestnem prometu in 
navaja situacije, v katerih mora voznik pustiti pri vključevanju v 
cestni promet prednost drugemu vozilu. 

K 44. členu: 

V tem členu je določeno, na kakšen način se sme voznik 
približevati križišču in kako se mora pred križiščem razvrstiti za 
nadaljevanje vožnje. Novost tega člena je določba, po kateri voznik 
ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi gostote prometa, ovire 
ali drugega vzroka obstal na križišču in oviral ali onemogočil 
promet vozil z leve ali desne. Izvajanje te določbe bo zagotovilo 
večjo propustnost križišč ob gostem prometu, zlasti v prometnih 
konicah. 

K 45. členu: 

Ta člen določa prednost na križišču. Predpisuje pravilo desnega 
in pravilo srečanja, določa prednost pri zavijanju ter prednost 
tirnih pred ostalimi vozili. 

K 46. členu: 

Ta člen določa način vožnje na križišču, s poudarkom na zavijanju 
v levo, ter prepoveduje menjavo prometnih pasov na križišču. V 
zvezi s tem natančneje kot doslej določa (ureditev v dosedanjem 
zakonu je sicer vsebinsko enaka), da sme voznik, ki na križišču 
zavija na smerno križišče z dvema ali več prometnimi pasovi, 
zapeljati na kateregakoli od teh pasov, razen če istočasno zavija 
na isto smerno vozišče tudi voznik, ki prihaja z nasprotne smeri. 

K 47. členu: 

Ta člen predpisuje prometno ureditev na krožnem knii 
Določbo dosedanjega zakona, da se mora voznik, ki za^M 
krožno križišče, razvrstiti na prometni pas, s katerega 
varno zapusti križišče, je zaradi večje varnosti na takih *n 

nadomestila določba četrtega odstavka tega člena, po Ka j 
mora voznik, ki zapušča krožno križišče, razvrstiti na zU 0 
prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpi. 
prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z n0.Lfl 
prometnega pasu. Določba naslednjega odstavka, po kateri 
biti na izvozu s krožnega križišča, na katerem je d°v0' ^i 
zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu, 'j 
prometni pas namenjen izključno zavijanju desno, z vidika va" 
takšno ureditev še nadgrajuje. 

K 48. členu: 

Voznik se mora približevati prehodu za pešce s po1 

i. če & [ previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, 
vožnjo preko prehoda ogrožal pešce. V nadaljevanju ureja ta 
prednost pešcev pred vozili in v tem smislu izenačuje pre^° 
pešce na vozišču in na kolesarski stezi. 

K 49. in 50. členu: 

Prehod ceste čez železniško progo je lahko zavarovan * 
nezavarovan. 49. člen vsebuje splošne določbe, ki veljajo za 
vrsti prehodov, našteva situacije, ko se mora udeleža 
cestnega prometa ustaviti pred prehodom, in določa ozn ' 5 
prehoda in približevanja prehodu ceste čez železniško Pr0®°j( 
predpisano prometno signalizacijo. 50. člen opredeli^ 
nezavarovan prehod ceste čez železniško progo, dol ^ 
minimalne varnostne pogoje glede preglednosti in vidnoS" ^ 
takšnem prehodu in obvezuje udeležence cestnega prometa: 
počakajo in pustijo vlak mimo. 

K 51. členu: 

Parkiranje je v slovenskih mestih zaradi kroničnega pomanjkanj? 
parkirnih mest glede na število avtomobilov vse težje, zato 
biti zakonske določbe o parkiranju jasne in natančne. D0'°^i 
tega člena so glede na dosedanji zakon dopolnjene tako, 
onemogočajo različne interpretacije, zlasti glede prep°v . 
ustavitve in parkiranja, ki bi lahko vplivale na (ne) enotn ^ 
njihovega razumevanja in izvajanja. Natančno je določeno, ^ 
kakšen način je parkiranje dovoljeno, še natančneje pa, ki9 

kdaj je prepovedano. 

K 52. členu: 

V 52. členu je podrobneje opredeljeno parkiranje na krajih, kjf' 
parkiranje sicer ni dovoljeno, in na parkirnih prostorih zainva pll 
Možnost pridobitve parkirne karte je po sedaj veljavnem za 

dana samo zdravstvenim delavcem In delavcem socialnih slu 
(kadar obiskujejo invalide) in invalidom z 80 in več odstotno okv 
organizma (zaradi katere jim je oteženo gibanje), ta zakon P" 
daje možnost pridobitve parkirne karte tudi osebam: 
■ ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti sP° n0 

okončin ali medenice priznano najmanj 80 odstotno teles 
okvaro, j 

- težko telesno ali duševno prizadetim osebam, ki jim je zB^ 
tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno 
duševno prizadetih oseb, 
spremljevalcem, ki vozijo in spremljajo osebe iz prve ali dn>9 _ 
alinee tega odstavka, ki same nimajo pravice voziti moton 
vozila ali osebam, ki so popolnoma izgubile vid na obeh c' 
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Ks3- členu: 

^Prtafnd"^ dol°čeno> da morajo biti med vožnjo vrata vozila 
"s sme od na uslavlienem a,i parkiranem vozilu voznik ali potnik 
ženca ?reti vrat' bi s tem oviral ali ogrozil drugega udele- cestnega prometa. 
K S4-členu: 

P°trebno°l0^a' mora vozn'^ zapusti vozilo, ukreniti vse 
vozilo , ' da se vozil° ne more samo premakniti in da mora 

varovati pred neupravičeno uporabo. 

*5s- členu: 

katere^8- kra,ko,raine9a parkiranja je cesta ali del ceste, na 
nainenie,e parkiranie časovno omejeno na največ dve uri in je 
kratek o*10 tiSt'm voznikorn> kt parkirajo z namenom, da opravijo 
mestu m

Pravsk.*» dva m nal° avtomobH odpeljejo. Na takšnem 
katar* ■. °ra avtomobil predpisano označen s parkirno uro, iz ,er° le razviden čas prihoda. 

*56. členu: 

^B(jQr o« 
nevarno fOZ'10 ustavi na cesti zaradi višje sile in zato predstavlja 
takoj vkf dlv9e udeležence cestnega prometa, mora voznik 
glectnjh w° r'" varnostne utripalke, na nevarnih oziroma nepre- 
mora v . ceste pa mora postaviti tudi varnostni trikotnik. Ponoči 
cfo/oA« fuc" osvetliti. Vse to, in tudi na kakšen način, je ,oeeno v tem členu. 
K57- členu: 

na ie/Id°'ocJa' teko mora ravnati voznik, katerega vozilo obstane 
zniški progi na prehodu ceste čez železniško progo. 

PogiaVju - Vozila v cestnem prometu 

«»* "Vozila v cestnem prometu« so zbrane in urejene 
promet P°9!av'a 0 vozilih in določbe poglavij o vozilih v cestnem 
določb"k izrednib prevozih dosedanjega zakona (združene so 
boijš* n do 67'' 112- in 172- člena), s čimer je zagotovljena 

Preglednost in razumljivost tega poglavja. 

* s«- členu: 

Promefl6nU S° predPisane naprave in oprema vozil v cestnem 
V u"t6r Pogoji, kijih morajo izpolnjevati glede varstva okolja, 

uporab™ odstavl<u 58- člena je drugače kot doslej predpisana 
re9istr' ° zimske opreme za motorna in priklopna vozila, 
obveJrana V Po dosedanjem zakonu je bila za ta vozila 
Promet 19 oprema' ki i° predpisuje Konvencija o cestnem 
neustrU' ^6r pa ta v tei zvez' Podpisuje le varnostni trikotnik, so 
Pon0s?Zno opremliena vozila tuje registracije v zimskih razmerah 
imeti ° ov'rala a" celo ogrožala cestni promet. Zato bodo morala 
tujini P° >6m zakonu motorna in priklopna vozila, registrirana v 
in razmerah zimsko opremo, predpisano za motorna 

opna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji. 

K59-ir> 60. členu: 

Predn'6 °IUi6h in odsevnikih na vozilih v 59. členu dopuščajo le 
sklad'Sane lu<*' 'n odsevnike, vozniki pa jih smejo uporabljati le v 
dopof 2 zakonom- Določbe o njihovi uporabi v 60. členu so 
glavn

n>en° 2 lučmi za dnevno vožnjo, ki nadomeščajo prižgane 
tud/ e zaromete podnevi. V šestem odstavku 60. člena je določeno 
kol
na kakšen način se lahko uporabljajo zasenčeni žarometi 

1 za dnevno vožnjo. 

Glede vožnje s prižganimi lučmi podnevi so pri nas mnenja še 
vedno deljena, čeprav koristi prižganih luči na motornih vozilih 
nedvomno večkratno presegajo morebitne slabosti. Švicarji, ki 
so 1.1.2002 uzakonili vožnjo podnevi s prižganimi lučmi za dnevno 
vožnjo ali z zasenčenimi žarometi, pričakujejo zaradi tega na 
svojih cestah blizu 10% manj mrtvih in poškodovanih (na 
slovenskih cestah je v letu 1998, ko je večina med nami prižgala 
luči, umrlo 13,5 % manj ljudi kot leto poprej). Švicarji ugotavljajo, 
da prižgane luči podnevi omogočajo boljšo vidnost motornih vozil 
v cestnem prometu in s tem večjo varnost pri prehitevanju, boljšo 
oceno oddaljenosti teh vozil, zlasti med pešci in kolesarji, boljšo 
vidnost v območju obrobnega (perifernega) vida, zlasti pri otrocih 
in starejših, ki slabše vidijo v območju obrobnega vida, zgodnejše 
zaznavanje vozil s prižganimi lučmi in s tem krajši reakcijski čas, 
lažje ločevanje med vozili, ki vozijo v isti smeri in vozili, ki prihajajo 
nasproti, boljšo vidnost vozil s prižganimi lučmi pri različnih 
vremenskih in drugih pogojih (n.pr. ■ vožnja skozi gozd, vožnja ob 
nizkem soncu), boljšo vidnost in s tem večjo varnost pri menjavi 
prometnega pasu, zlasti na avtocestah in drugih cestah, ki 
omogočajo vožnjo z večjo hitrostjo, saj voznik prej in lažje opazi 
vozilo, ki ga s prižganimi lučmi dohiteva po sosednjem prometnem 
pasu. 

Enako kot v drugih državah, tudi Švicarji ugotavljajo, da se bo 
zaradi vožnje s prižganimi lučmi povečala poraba goriva za 1 do 
2 odstotka (ob dovoljenem zmanjšanju svetilnosti zasenčenih 
žarometov in brez sočasno prižganih pozicijskih luči tudi manj), 
kar je zanemarljivo v primerjavi s povečano porabo zaradi 
agresivne vožnje, ki poveča porabo tudi za 30 %, ali vožnjo s 
premalo napolnjenimi pnevmatikami ali s prtljažnikom na strehi, 
kar poveča porabo tudi za 10 %. Do lanskega leta so poleg naše 
države uvedle obveznost vožnje motornih vozil s prižganimi lučmi 
podnevi Švedska, Norveška, Finska, Danska, Poljska (pozimi), 
Češka (pozimi), Slovaška, Estonija, Švica, Madžarska (zunaj 
naselja), Italija, Hrvaška, Španija, Portugalska (kjer je določeno s 
prometnim znakom), Izrael in Kanada, glede na priporočilo EU pa 
se bo število teh držav zanesljivo še povečalo. 

K 61. členu: 

Žaromet za osvetljevanje okolice vozila sme biti prižgan le pri 
opravljanju dela in ne sme slepiti ali kako drugače motiti 
udeležencev cestnega prometa. 

K 62. členu: 

V skladu z določbo tega člena mora biti žival ali čreda na cesti 
ponoči osvetljena. Gonjač, vodič živali ali črede in jahač mora 
poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem 
prometu predpisano označena s svetilko. Jezdna žival je lahko 
namesto svetilke označena z odsevnimi trakovi na spodnjih delih 
nog. 

K 63. členu: 

V 63. členu je določeno, kdaj in na kakšen način mora voznik 
uporabljati zvočne in svetlobne opozorilne znake, s katerimi 
opozarja druge udeležence cestnega prometa na nevarnost. 

K 64. in 65. členu: 

V prvem odstavku 64. člena je predpisano, katere pogoje mora 
izpolnjevati tovor, naložen in pritrjen na oziroma v vozilu v cestnem 
prometu. Nova je določba drugega odstavka, po kateri mora biti v 
primeru, ko tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali 
naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, zakrivajo 
mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali luči na 
zadnji strani vozila, kot najbolj izpostavljen del na zadnji strani 
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vozila nameščen nosilec z registrsko tablico in predpisanimi lučmi 
in odsevniki. Ta določba nadgrajuje določbi petega odstavka 60. 
člena in četrtega odstavka 194. člena. Prvi določa, da luči in 
odsevniki ne smejo biti zakriti ali umazani, drugi pa, da mora biti 
registrska tablica dobro vidna in čitljiva in da ne sme biti prekrita. 
65. člen določa, kako sme biti naložen tovor na vozilu. 

K 66. in 67. členu: 

Ta dva člena določata, kako mora biti označen tovor na vozilu, ki 
presega vozilo po dolžini aH širini. 66. člen predpisuje način 
označitve tovora, ki sega zadaj preko vozila, 67. člen pa, kako 
mora biti označen tovor, ki sega bočno preko vozila. 

K 68. členu: 

V tem členu so določene največje dovoljene obremenitve (skupna 
masa in osne obremenitve) in dimenzije vozila vključno s tovorom. 
Pri tem sta enako obravnavani skupna masa, ki presega največjo 
dovoljeno maso, ki jo za vozilo navaja proizvajalec vozila, in 
skupna masa, ki presega predpisano skupno maso glede na 
vrsto ceste ali skupno maso, omejeno s prometnim znakom. 
Izjemo predstavljajo le izredni prevozi. 

K 69. členu: 

Izredni prevoz se lahko opravi le z dovoljenjem pristojnega organa 
in na način, določen v dovoljenju. Izredni prevoz se lahko opravi 
v primerih in pod pogoji, določenimi v zakonu o javnih cestah, tudi 
brez dovoljenja za izredni prevoz. Brez dovoljenja se lahko opravi 
tudi v primeru vleke pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa 
ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do 
najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter 
pluženja in posipanja cest pri zimskem vzdrževanju cest. Izredne 
prevoze smejo izvajati le predpisano usposobljeni izvajalci 
(voznik, spremljevalec in organizator). 

K 70. členu: 

V tem členu so določeni pogoji za nalaganje oziroma razlaganje 
tovora in čas ustavitve vozila zaradi tega. Zaradi nalaganja ali 
razlaganja ne sme biti onemogočen promet drugih udeležencev 
cestnega prometa, na delih ceste zunaj vozišča pa mora imeti 
voznik v takem primeru dovoljenje pristojnega organa. Z 
nalaganjem ali razlaganjem tudi ni dovoljeno onesnaževati okolja. 

KIV. poglavju - Posebne obveznosti voznikov 

V Poglavju Posebne obveznosti voznikov so zbrane določbe o 
trajanju vožnje, odmorih in počitkih posadk vozil, s katerimi se 
opravljajo prevozi v cestnem prometu in tahografu ter zapisnem 
listu oz. kartici. Predlagane določbe členov 72 do 80 implementirajo 
uredbo Sveta Evrope, št. 3820/85, ki harmonizira socialno 
zakonodajo, povezano s cestnimi prevozi, in uredbo Sveta 
Evrope, št. 3821/85, ki predpisuje skupne standarde za snemalno 
opremo v cestnem prometu. 

Tako so vse določbe teh členov v celoti usklajene z navedenima 
uredbama EU in mednarodnim sporazumom o času voženj in 
počitkov posadk v cestnem prometu AETR. 

Pomembna novost v žvezi z navedenimi določbami je pristojnost 
prometnega inšpektorja (PIRŠ), da ob ugotovljeni kršitvi voznika 
kaznuje na kraju prekrška. S tem je omogočena večja učinkovitost 
državnih organov pri nadzoru nad izvajanjem določb, ki so 
pomembne tako z vidika varnosti cestnega prometa kot tudi z 
vidika opravljanja prevozov in delovnega prava. 

K 71. členu: 

Voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na 
ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje aHz 
nost obvladovanja vozila. Novost 71. člena je določba dv9 J 
odstavka, po kateri voznik med vožnjo ne sme poslušati ^ ^ 
drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onernoS 
normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu, kar je 
temeljnih pogojev za varno upravljanje motornega vozila vceS. ;/ 
prometu. V vozilu je med vožnjo dovoljeno telefoniranje, 66 ^ 
naprava za prostoročno telefoniranje (vključno z mikrofone ^ 
zvočnikom) vgrajena v vozilo. Razen tega je v določenih P""1 

dovoljena tudi uporaba radijske postaje. 

K 72. členu: 

V tem členu sta določena maksimalni čas vožnje za posameZ' 
voznika v enem tednu. 

K 73. členu: 

V tem členu je določen minimalni odmor, ki ga mora med 
imeti voznik in tudi možna prilagoditev koriščenja tega odm° 

•hO 
V nadaljevanju je predvidena izjema za voznike, ki vozijo P0 ,^ 
v notranjem cestnem prometu in sicer je možno nekoliko druga 

koriščenje odmora, ki omogoča lažje opravljanje teh prevoz0 

večjo prilagodljivost teh prevoznikov. 

K 74. členu: 

V tem členu je predviden minimalni dnevni počitek, ki 9a 

med vožnjo imeti voznik, trikrat tedensko je dovoljeno skrajša l 
tega počitka vendar pa je potrebno to skrajšanje doprine$ 
naslednjem tednu. Predvideni so tudi počitki v primeru dvočlan 
posadk. 

K 75. členu: 

Ta člen predvideva drugačno koriščenje dnevnega P°^t 
oziroma možno prekinitev dnevnega počitka v primeru, & 
vozilo, ki ga vozi ta voznik, del poti prevaža s trajektom fl" 
vlakom. Določeni so pogoji pod katerimi se to lahko stori, obvez 
pa je tudi podaljšanje skupnega dnevnega počitka za dve M- 

moi3 

K 76. členu: 

V tem tednu je določen minimalni tedenski počitek, ki ga j . 
vsak teden imeti voznik. Predvidena je tudi možnost skrajšani 
tega počitka, vendar pa je potrebno ta manjkajoči počitek dopnne^ 
v naslednjih tednih. 

K 77. členu: 

V tem členu je prepovedano kakršnokoli nagrajevanje povez&n° 
s prevoženimi kilometri oziroma prevoženim časom, ki bi vozni* 
sililo v kršitve predpisov o časih trajanja voženj in počitkov & 
drugih predpisov o varnosti cestnega prometa. Dru9a 

povedano je s tem členom lahko kaznovan prevoznik, ki svojefr 
voznika plačuje glede na čimvečje število prevoženih kilome,r0 

v čim krajšem možnem času kar se ponavadi lahko naredi sa f 
s kršenjem navedenih predpisov. 

K 78. členu: 

V tem členu so osnovne določbe, ki se nanašajo na tahograf ^ 
vozilu, zapisne liste v analognih tahografih in digitalne kartice 
bodočih digitalnih tahografih. V tem in naslednjih členih so osno^ 
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doiočbe . 
sankcijo"1/?3 dol°čbe za katere je potrebno zagotoviti kazensko 
novem n ?Sfa/e določbe glede tahografov so oziroma bodo v 
s° tudi h l<ons^em aktu' k' ie ze v pripravi. V tem pravilniku 
teho.Qraf ° 6na voz'la za katera ni nujno da so opremljena s 
člena ,'lns lem v skladu z 80. členom te določbe od 72 do 80 na zanje ne veljajo. 
K členu; 

člen op° * 29 Prefinji člen velja za 79. člen s to razliko, da ta 
trtice el^e Predvsem zapisne liste (tahograme) in digitalne 

Kao- členu: 

nienadoiV*'a št- 3820/85 med izjeme, za katere ne veljajo 
tud Dre 

a 0 čzsih vožnje in počitkov voznega osebja, prišteva 
od so ^0ze v liniJskih prevozih potnikov, kjer ti prevozi niso daljši 
Vestne™ Prevozn'ki, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskem 
drugače prometu (ter v bivšem primestnem prometu), zaradi 
kateren6 or9anizac'Je prevozov (minutaža voznega reda, zaradi 
določen h™9 voznik sicer dovo,i počitkov, vendar ne v časih, 
v°zniko Z ureclbo) ne morejo zagotoviti ustreznega počitka 
tiokum m' ^0t zallteva uredba. Rešen je tudi problem vodenja 
vse bij!ntac'Je' ki bi jo bilo treba voditi v skladu s to uredbo, kar 
ob Udq [®z Potrebe povečalo administrativno delo. Na ta način se 
linijsko evan'u izieme (do 50 km), omogoča normalno izvajanje 
onraui?3 mestnega prometa in dela v prevozniških podjetjih, ki 

1° tovrstne prevoze. 
Pni 
dfugf^6^3 so iz teh določb izvzeta vsa vozila, za katera je z 
'ahoor' f

predpis' določeno, da ni potrebno, da so opremljena s 
in S(c 

a °m- To sodaj določa sedaj veljavni podzakonski predpis 
bo to _r rav'ln'k o opremi vozil v svojem 10. členu, v bodoče pa 
Zaradi?6^6™ v novem pravilniku o tahografih, ki je v pripravi. 
veijgu j®3 za vsa ta vozila te določbe »socialne zakonodaje« ne 
ohrani ■ da i6 primerno, da takšno dosedanjo ureditev 
besem0' vPrirr>eru, da vse izjeme prenesemo v zakonsko 
sprem °' vsaka sprememba teh izjem tudi pomenila hkratno nujno 
eknn„emt3c zakona kar menimo, da ni smiselno oziroma 
"komično. 
K 81 členu: 

+%*>«. vožnje so omejene na opravljanje kmetijske 
O*03« in na prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom, 
občin 'k-h Se lahko le na kratkih razc/aljah na nekategoriziranih in 
uPravt Cestafl' na državnih cestah pa le s pisnim dovoljenjem 
natanč3VCa ceste- v določbah o gospodarskih vožnjah so 
največ6'6 kot doslej opredeljene izjeme glede upoštevanja 
PrecjJ

e dovoljene širine vozil, pri čemer lahko odstopa širina od 
Slove ane Za naiveč 20%, višina pa za največ 10%. S tem je 
don, xl,a povzela ureditev držav EU, ki pri takšnih prevozih °Puščajo širino 3 metrov. 

vSiSanai° označitev vozil, s katerimi se opravljajo gospodarske 
signai■PraV- lakoJe predpisana tudi postavitev ustrezne prometne 
Oo<n 

IZac'ie na cestah, na katerih se zgoščeno opravljajo p°darske vožnje. 

členu: 

^OlO(*t)a 
srriisi ° upora^' varnostnih pasov v 82. členu so dopolnjene v 
prefo- lmPlem6ntacije direktive Evropske unije, št. 91/671, ki P'suje obvezno uporabo varnostnih pasov v motornih vozilih 

do 3,51NDM in zaradi motornih koles nove konstrukcije (s pokritim 
varnostnim lokom in varnostnimi pasovi), ki se pojavljajo v 
evropskem prostoru. Podrobneje sta predpisani tudi izjemi glede 
obvezne uporabe varnostnih pasov. Tako razen iz zdravstvenih 
razlogov ni treba uporabljati varnostnih pasov tudi zaradi 
specifičnih prevoznih pogojev in tehničnih lastnosti vozil na 
avtobusih mestnega potniškega prometa in avtobusih, ki imajo 
stojišča, na katerih potniki stojijo. 

K 83. členu: 

Obvezna uporaba homologirane zaščitne čelade je predpisana 
razen za voznika in potnika na motornem kolesu in mopedu tudi 
za voznika in potnika trikolesa ter lahkega štirikolesa in štirikolesa 
brez zaprte kabine. Čelado mora imeti tudi kolesar in voznik kolesa 
s pomožnim motorjem, mlajši od 14 let. Na predlog Konjeniške 
zveze Slovenije morajo imeti med ježo na glavi zaščitno čelado 
tudi jahači. 

Na vozilu, na katerem je sicer obvezna uporaba zaščitne čelade, 
pa le-te ni treba uporabljati, če voznik oziroma potnik uporablja na 
vozilu vgrajen zadrževalni sistem, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

K 84. členu: 

Ta člen vsebuje temeljne določbe o vleki pokvarjenega motornega 
vozila in pogoje za takšno vleko. Določbe o vleki pokvarjenih 
vozil so glede na dosedanjo ureditev dopolnjene tako, da je ob 
okvari ali poškodovanju avtobusa ali tovornega vozila na avtocesti 
pod določenimi pogoji omogočena vleka takega vozila po avtocesti, 
če po cestah nižje kategorije, ki potekajo ob avtocestah, vleka ni 
mogoča. 

K 85. členu: 

V tem členu so predpisani načini vleke pokvarjenega motornega 
vozila (z vrvjo ali drogom ali obešeno oziroma naslonjeno na 
vlečno vozilo) in pogoji za takšno vleko. 

K 86. členu: 

V tem členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik 
vlečenega vozila. 

K 87. členu: 

Ta člen ureja vleko pokvarjenega motornega vozila s priklopnim 
vozilom. Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim priklop- 
nim vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega prostora 
zunaj vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa. 

K 88. členu: 

Ta člen določa pogoje za vleko ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
in prepoveduje vleko, kadar je vidljivost manjša od 50 metrov. 

K 89. členu: 

V tem členu je urejena vleka priklopnega vozila. Z motornim vozilom 
je dovoljeno vleči največ eno priklopno vozilo, s traktorjem in pri 
gospodarski vožnji največ dve priklopni vozili, pri gospodarski 
vožnji za prevoz oseb s turističnim vlakom pa največ tri priklopna 
vozila. Predpisani so tudi temeljni pogoji za vleko, ki se nanašajo 
na vlečno napravo in dodatna vzvratna ogledala na vlečnem 
vozilu. 
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K V. poglavju -Varstvo udeležencev cestnega prometa 

K 90. členu: 

Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni po- 
sebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. Ta določba 
izhaja neposredno iz 56. člena Ustave Republike Slovenije in 
zagotavlja v povezavi z določbami tega in naslednjih členov tega 
zakona razmeroma visoko raven varstva otrok, ki omogoča, da 
so otroci na slovenskih cestah tudi v evropskem merilu zelo 
varni. V lanskem letu beležimo v cestnem prometu tri smrtne 
žrtve med otroki in mladoletniki, od tega je bil eden voznik traktorja, 
drugi voznik mopeda in tretji potnik v osebnem avtomobilu. Niti na 
poti v šoli in iz šole, niti v drugih situacijah, povezanih s šolo (izleti, 
ekskurzije ipd.) med otroki ni bilo smrtnih žrtev. 

Posebej je urejena možnost varovanja otrok pri prehajanju vozišča 
ceste, predpisan je znak, s katerim tisti, ki vanjje otroke, ustavlja 
promet vozil, in obveznost voznikov, da na ta znak ustavijo pred 
prehodom. 

Posebej je določeno, kdaj smejo otroci samostojno v cestni promet 
in kako morajo biti zaradi boljše prepoznavnosti označeni. 

K 91. členu: 

Določbe tega člena zagotavljajo temeljne pogoje za učinkovitejše 
varstvo otrok pri prevozih v cestnem prometu. V skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-l-146/01 -32 z dne 25.09.2003 so 
natančneje kot dosedaj določeni pogoji za prevoz skupin otrok, 
zlasti pogoji, kijih morajo izpolnjevati vozila, s katerimi se prevažajo 
skupine otrok in vozniki, ki vozijo takšna vozila. 

V tem členu je določen vsebinski okvir za prevoze skupin otrok. 
V prvem odstavku je predpisano, da mora vozilo, s katerimi se 
prevaža skupina otrok, poleg splošnih pogojev, ki so predpisane 
za vsa motorna vozila izpolnjevati še posebnp pogoje. Podobno 
je določeno v četrtem odstavku za voznika. Katere posebne pogoje 
morajo izpolnjevati vozila in vozniki pa bo podrobneje opredeljeno 
v podzakonskem predpisu, ki ga bo na podlagi šestega odstavka 
izdal minister, pristojen za notranje zadeve. Na enak način ureja 
ta zakon tudi področje naprav in opreme motornih in priklopnih 
vozil. 

DrugI odstavek predpisuje obveznost pedagoškega spremljevalca 
pri organiziranih prevozih skupin otrok. Ta omejitev ne velja za 
prevoze skupine otrok od doma v šolo in iz šole domov v posebnih 
linijskih prevozih, torej pri običajnih šolskih prevozih otrok. Namen 
določbe je v tem, da se s pedagoškim spremljevalcem, ki je lahko 
vzgojitelj, učitelj, trener, mentor idr. zagotavlja večja varnost otrok 
pri vstopanju in izstopanju in med prevozom. Na vozniške 
sposobnosti in zmožnosti vplivajo tudi dodatne dejavnosti, ki jih 
lahko voznik opravlja v času, ko ne vozi. Vodenje ogledov, 
treningov, vodenje skupine športnikov na tekmovanjih zahteva 
poseben fizični in psihični napor in koncentracijo, ki negativno 
vpliva na varno vožnjo. Zaradi navedenih dejstev je tovrstnim 
osebam omejena možnost prevažanja skupine otrok. 

Z vidika varnosti je zelo pomembna določba tretjega odstavka, 
po katero morajo otroci med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih 
v vozilu, ker je na ta način neposredno zagotovljena njihova večja 
varnost, ob tem pa s hojo ali tekanjem po avtobusu ne motijo 
zbranosti voznika. Ta določba tudi preprečuje organiziran prevoz 
skupin otrok na stojiščih, kar je v želji za čim večjim zaslužkom 
želja in zahteva nekaterih avtobusnih prevoznikov. 

Sedmi odstavek opredeljuje pojem skupine otrok. Med skupino 
otrok zakon ne šteje skupine, ki je sestavljena v družinskem 
krogu. S tem je iz sistema organiziranih prevozov skupin otrok 
izvzet prevoz več otrok v družinskih oziroma sorodstvenih okvirih. 

Zaradi specifičnega stanja in razmer (posebni avtobusi, 
avtoparka idr.) pri opravljanju javnih linijskih prevozov, je raV^d 
kategorija prevozov v določbi osmega odstavka izvzeta iz 
tega člena. Pojmi javni linijski prevoz in posebni linijski y 
v tem členu uporabljajo v skladu s pomenom, opredeli^1 

Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1). 

K 92. členu: 
• i M lO' »Kresničke«, predpisane v tem členu, ki so bile doslej'® ^ 

bodo poslej lahko katerekoli barve, razen rdeče. Rumene ^ 
bodo poslej razpoznavni znak prvo- in drugošolčkov. 

K 93. členu: 

V tem členu je določena odgovornost sta 
posvojiteljev,skrbnikov ali rejnikov za protipravno ravnanje <■ 
ali mladoletnika v cestnem prometu, ki je posledica °PuS.hji 
njihove dolžne skrbi ali nadzorstva nad njim. V takih prin>en 

odslej določena je tudi njihova materialna odgovornost. 

K 94. členu: 

Določbe o pešcih in njihovih obveznostih v cestnem PrornetllL 
glede na dosedanjo ureditev niso spremenile. Pešci mora!°Zie 
rahljati prometne površine, namenjene hoji pešcev, vozišče P° 
tam, kjer ni peščevih površin. Po vozišču hodijo pešci praw° ^ 
ob levem robu, razen kadar vlečejo ali potiskajo voziček, k°'° 
drugo enosledno vozilo. 

K 95. členu: 

Določbe o posebnih prevoznih sredstvih so dopolnjene v 
smislu, da je njihova uporaba, razen invalidskih vozičkov, omefi'j 
na tiste dele cest, na katerih se ne opravlja promet motornih y0 

V cestnem prometu je, razen natančno določene i^Jj 
prepovedana uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poS* % 
motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (motorne sani, go& 

K 96. členu: 

Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se voZ[^. 
vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob 
ni vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno belo svetilko. Pe* ' 
ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po .. 
zišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani' M 
obrnjena proti vozišču, belo svetilko ali predpisan odsevnih u 

ganizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja 
neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na 
na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlo130' 

K 97. in 98. členu: 

V območju umirjenega prometa (97. člen), kjer je hitrost0(71 

na največ 10 km/h, imajo pešci prednost pred vozili, voznik1rj, 
morajo voziti posebno previdno. V območju za pešce (98. člen'' 
je namenjeno pešcem, pa je promet vozil v skladu s 
odstavkom dovoljen le izjemoma. Tudi v tem območju 
hitrostna omejitev 10 km/h, s tem da vozniki ne smejo ovirat1 ^ 
ogrožati pešcev. V območju za pešce je dovoljen tudi Pr0^ 
uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, 
le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev. 

K 99. členu: 

V območju omejene hitrosti je hitrost vožnje zaradi gostote 
drugih značilnosti prometa pešcev ali kolesarjev in njihove va 

nosti, ki ne dovoljujejo vožnje s hitrostjo 50 km/h, omejena 
km/h. 
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K10°-členu: 
Mirno avtoh 
liti tako d USa' ustav!ieneQa na postajališču, morajo vozniki vo- 
Tt°raj0 'bitt18 za90t0v,iena varnost pešcev, še posebno previdni 
je tak0 o? °8- ^ avtot3us označen z znakom za prevoz otrok. Če. 
VarnostnenaCen avtobus ustavljen na vozišču in ima vklopljene 
v°zišču u U,r'pall(e' morajo vozniki, ki vozijo po istem smernem 
Vozišču Z 3- ustav't'- vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem 
hitrostjo in VOZn,° v nasProtni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano 

Posebno previdno, po potrebi pa tudi ustaviti. 
K1°1- členu: 

vi3vnen?,an°no predpisuje pogoje za prevoz oseb, tako potnikov 
av,°mobirh6VOZU' kot tudi vseh drugih potnikov, bodisi v osebnih 
kakšen nač' tovom'h vozil'h ali traktorjih. Posebej je določeno, na 
začetnik dovoljeno prevažati otroke, in določeno, da voznik 
Potnikov "r Sme VOZ'ti voz'la' s katerim se opravlja javni prevoz a' Prevoz oseb za lastne potrebe. 
K1°2-členu: 

'"otorjem^3 pravila voznie s kolesom in s kolesom s pomožnim 
Ooloča d 6r pravila za Prevoz otroka, mlajšega od osem let. 
vozi/o 2^°ie za vleko priklopnega vozila, uvaja tudi priklopno 
otr0k, ki m

PreVOZ. otrok• konstruirano za prevoz enega ali dveh 
Doloma t *i+a 'zvecleno tako, da omogoča varen prevoz otroka, 
tudi p0Q 

po3°js za vožnjo na kolesu za dve ali več oseb, kot 9°ie za vožnjo kolesa ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti 

* '°3. členu: 

Povila >3 v 
Obrana Vozn,° motornega kolesa in kolesa z motorjem (mopeda), 
Priklopni tem členu,dovoljujejo vleko do meter širokega 
bitirnlaiš33 vozila za Prtljago■ Potnik na motornem kolesu ne sme 
mopeda' °d 12 let' n°vost pa predstavlja določba, po kateri voznik 
Prepreči a^'ocl 16 'e'. ne sme prevažati potnika. Ta določba bo 
bo ornim3 V°?n'e mlaiš'h mladoletnikov z mopedom v dvoje, kar 
PriDnm ° ,Bzni° po dokazovanju pred vrstnikom in tako bistveno 
^dlo k večji varnosti. 

°4 ' J05., 106. in 107. členu: 

tovora Vprezne9a vozila, spremljevalec in njegova vloga, prevoz 
ter opre°Spodarska voznia' stanje vprežne živali, priklopno vozilo 
v'dljivosf°aosvetl'tev vprežnega vozila ponoči in ob zmanjšani 
Srr>eta bit *6 VS6t)'na teh štirih členov. Voznik in spremljevalec ne 
živali ' mla^a 14 let in morata biti sposobna obvladati vprežne 

^Prožne 9a vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nadzorstva. 
K1°8- členu: 

fu, JJ"* 9onjače in vodiče živali, udeležene v cestnem prome- 
dolo(a ^orabliai° določbe tega zakona o pešcih, če ta zakon ne 
Promet ru^a^e- Domače živali morajo biti na cestah, namenjenih 
živali m m°torn'h vozil, v spremstvu osebe, ki jih vodi. Druge 
Predsta °,rai° bi,i na cesti pod nadzorstvom gonjača. Novost 
občins^h d°l°čba tretjega odstavka, po kateri je na posameznih 
tako d i cestah dovoljeno voditi živino na pašo s traktorjem, če 
in na občina v skladu s prvim odstavkom 16. člena zakona 
s pred . Cestah opozori na to druge udeležence cestnega prometa 

Pisano prometno signalizacijo. 

na kafa°ra biti t0lesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, 
p°inon'6ZCl1' Jaha^' mlajši od 14 let, sme jezditi le v spremstvu 
nekatg °e osebe- Jezdenje je dovoljeno le na poteh za jahače, 
Promet

9°riz'ranifl cestah in na občinskih cestah, na katerih na ureditev dovoljuje jahanje. 

K109. členu: 

Ta člen določa posebna pravila pri vključevanju in izključevanju v 
oziroma iz prometa, vožnje, vleke pokvarjenih motornih vozil, 
ustavitve in hoje ki veljajo na avtocesti in cesti, rezervirani za 
motorna vozila. Določa pravico vožnje in ustavitve po odstavnem 
pasu za vozila izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste, vozila 
policije in inšpekcijskih služb pri opravljanju službenih nalog, pravila 
ravnanja voznikov ob zastojih. Izrecno je prepovedana vzvratna 
vožnja, obračanje, parkiranje in ustavitev, razen ustavitve v sili 
na odstavnem pasu. Posebna pravila so potrebna predvsem zaradi 
velike hitrosti, dovoljene na avtocesti, zaradi katere mora ta cesta 
izpolnjevati tudi druge pogoje, ki za ostale ceste niso nujni (ustrezna 
kvaliteta vozišča, ki omogoča dober oprijem in onemogoča 
nastanek kolesnic, večja širina prometnih pasov, odstavni pasovi, 
blage krivine, blagi vzponi in spusti, ter učinkovito odvodnjavanje 
meteornih voda). 

K110. členu: 

Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za druge namene 
pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s pred- 
pisi o javnih cestah. V takih primerih ne sme biti oviran ali ogrožen 
cestni promet, če pa zaradi tega pride do oviranja ali ogrožanja, 
ali celo do prometnih zastojev, lahko policist odredi začasno pre- 
nehanje take dejavnosti ali druge začasne ukrepe, da se odpra- 
vijo vzroki ogrožanja, oviranja ali zastoja prometa na cesti. Stroške 
nosi tisti, ki povzroči zastoj oziroma oviro ali ogroža varnost 
cestnega prometa. 

K111. členu: 

V tem členu je natančno opredeljen in pojasnjen pomen pojma 
lokalni promet, ki ga upravljalec ceste s predpisano prometno 
signalizacijo dovoli na posameznih cestah ali njihovih delih, kjer je 
tranzitni promet prepovedan. 

K112. členu: 

V tem členu so zbrane določbe, ki obvezujejo udeležence cestnega 
prometa k ustreznemu ravnanju za zagotavljanje varstva ceste 
in okolja. Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega 
hnjpa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja. Na cesti 
ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati 
ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo 
varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. 
V določbah tega člena je na novo opredeljena dolžnost voznika, 
ki se vključuje v promet na cesti s kolovozne poti ali druge zemljiške 
površine in izvajalca gradbenih ali drugih del, da pri izvozu z 
gradbišča, kolovozne poti ali druge zemeljske površine, očisti 
zemljo ali blato z vozil oziroma poskrbi, da se onesnaženo vozišče 
očisti. 

K113. členu: 

V določbah o prometu pozimi in v zimskih razmerah je določen 
način uporabe zimske opreme v Republiki Sloveniji. V prvem 
odstavku je določeno, da morajo imeti motoma in priklopna vozila 
v cestnem prometu predpisano zimsko opremo (zimska oprema 
je predpisana v pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem 
prometu) pozimi, kije časovno opredeljena in v zimskih razmerah, 
ki so vsebinsko opredeljene v 91. točki prvega odstavka 22. 
člena. Novost je določba drugega odstavka, ki obvezuje voznika, 
da pred vožnjo očisti z vozila sneg in led oziroma vodo, ter očisti 
stekla vozila in določba tretjega odstavka, ki nalaga vozniku, ki 
zaradi neustrezne zimske opreme obstane na cesti in ovira promet, 
dolžnost, da nemudoma odstrani oviro oziroma da plača stroške 
izvajalcu rednega vzdrževanja ceste, ki napravi to namesto njega. 
Pri globah je v primeru oviranja in onemogočanja prometa zaradi 
neustrezne zimske opreme zagrožena višja sankcija. 
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K114. členu: 

V Republiki Sloveniji se sme omejiti oziroma prepovedati promet 
udeležencev cestnega prometa ali vozil zaradi zagotavljanja 
varnosti ali nemotenega poteka cestnega prometa, vzdrževanja 
javnega reda ali varovanja okolja. Te omejitve se uveljavijo z 
odredbo pristojnega ministra. 

Odredbo o omejitvi prometa na cestah v R Sloveniji, s katero se 
zagotavlja nemoten cestni promet, izda minister, pristojen za 
promet v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, 
odredbo o omejitvi prometa zaradi varstva okolja na območju, ki 
je varovano s posebnimi predpisi, izda minister, pristojen za 
promet, na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, 
odredbo o omejitvi prometa zaradi zagotavljanja varnost prometa 
ali če to zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda pa izda 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

K VI. Poglavju - Naprave za urejanje prometa 

K115. členu: 

Ta člen vsebuje temeljne določbe o postavitvi in uporabi prometne 
signalizacije na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet. Ta člen tudi določa obveznost 
udeležencev cestnega prometa, da ravnajo v skladu s pomenom 
prometne signalizacije. Ureditev določil o prometni signalizaciji 
omogoča izvajanje spremenjenih oziroma dopolnjenih določb o 
največjih dovoljenih hitrostih in največjih dovoljenih dimenzijah, 
skupnih masah ali osnih obremenitvah, določenih s prometno 
signalizacijo. S tem je omogočeno selektivno oziroma konkretni 
prekoračitvi hitrosti prilagojeno sankcioniranje vožnje s 
prekoračeno hitrostjo tudi v primeru, ko je hitrost omejena s 
prometnim znakom. 

K116. in 117. členu: 

116. člen določa kdo sme postavljati in odstranjevati prometno 
signalizacijo in prepoveduje spreminjati njen pomen ali jo postaviti 
tako, tako da bi lahko zavajala udeležence cestnega prometa, ali 
jo zakriti, poškodovati ali spremeniti njen pomen, 117. pa, kakšna 
mora biti in kako mora biti postavljena in vzdrževana, da jo lahko 
udeleženec cestnega prometa, kateremu je namenjena, ob upo- 
števanju prometnih pravil pravočasno in zlahka opazi. 

K118. členu: 

Določbe o svetlobnih prometnih znakih ostajajo glede na dosedanjo 
ureditev vsebinsko nespremenjene. Natančneje je določeno, kdaj 
in v kakšen namen se uporabljajo na semaforju luči v obliki puščice, 
kje in kako se uporabljajo dopolnilni svetlobni znaki, kakšen je 
odnos med lučmi na semaforju in prometnimi znaki, s katerimi je 
urejena prednost vozil in pomen rumene puščice na izhodu s 
križišča. Pojasnjena je medsebojna prednost vozil na 
semaforiziranem križišču in pomen svetlobnih prometnih znakov 
za pešce in kolesarje. 

K119. členu: 

V tem členu so določene obveznosti voznika pri zeleni luči, če je 
križišče zasedeno z vozili, ki vozijo v njegovi smeri in voznika, ki 
se mu je prižgala na semaforju zelena luč, pa so na križišču še 
vozila z bočnih strani, ki še niso zapustila križišča. 

K120. členu: 

V tem členu, v katerem so opredeljene ovire za umirjanje cestnega 
prometa, so v drugem odstavku določeni pogoji za namestitev 
fizičnih ovir na vozišču, ki bodo ob upoštevanju tehničnih 

jvtf 
predpisov oziroma specifikacije za izvedbo in ,  
zavrle njihovo stihijsko nameščanje, ki smo mu bili v minu"n ( 
ponekod priče, in zagotovili njihovo namestitev na mestih, *1 
to zaradi varnosti nujno. V petem odstavku pa je Pr . ^je 
obvezna postavitev ovir oziroma izvedba ukrepov za urr"/'ts!jt 
prometa na cestah pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob *a 

je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja dovol 
hitrost v naselju, ne glede na njihovo kategorijo. 

K121. členu: 

Določbe tega člena opredeljujejo pomen znakov, ukazov in 
policistov v cestnem prometu. Ta člen vsebuje tudi P00 M li 
ministru, pristojnemu za notranje zadeve, da predpiše zna 
jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa. 

K VII. Poglavju - Ovire in druge posebnosti v cest/if" 
prometu 

K 122. členu: 

0 V tem členu so opredeljene ovire v cestnem prometu in 
ravnanje oseb, ki oviro povzročijo oziroma so odgovorni za ^ 
nastanek. V petem odstavku so taksativno našteti Pr,rne"'M. 
mora povzročitelj v predpisanem času odstraniti oviro s <# 
Če tega ne stori, jo mora na njegove stroške odstraniti p"s ^ 
izvajalec rednega vzdrževanja. Novost tega člena je dol 
osmega odstavka, po kateri lahko izvedejo kratkotrajno usti 
prometa tudi usposobljeni delavci izvajalca izrednega Pre^ 
če je zaradi varnosti cestnega prometa pri opravljanju izrf" 
prevoza takšna ustavitev prometa potrebna. 

K123. in 124. členu: 

V 123. in 124. členu so določene izjeme oziroma ^ 
odstopanja od prometnih pravil pri vožnji organiziranih 
vojaških vozil in vozil policije pri opravljanju nalog v V6' / 
obrambnimi potrebami države oziroma njenimi mednaroon 
obveznostmi in zagotavljanjem javnega reda. 

K125. členu: 

V tem členu so pojasnjeni posebni svetlobni znaki v0*!L 
prednostjo in vozil za spremstvo, njihova uporaba in njihovP° .e 
Določbe o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo so d°P°in'^ 
s kazenskimi sankcijami za nepooblaščeno uporabo tovrS

hnjh 
znakov. Sankcionirana pa je tudi nezakonita namestitev PoS m 
svetlobnih in zvočnih znakov na vozila, ki do sedaj ni 
sankcionirana z ustreznim sankcijami. 

otrarf Ta člen vsebuje tudi pooblastilo ministru, pristojnemu za noi"> ^ 
zadeve, da določi vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, 
katerih je dovoljeno namestiti in uporabljati naprave za 
posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, vrste posebnih svetloD 
in zvočnih znakov ter pogoje in način njihove uporabe. 

K126. členu: 

V tem členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati v°z^s 
vozila s prednostjo in vozila za spremstvo ter obveznost or9 
ali organizacije, ki uporablja takšna vozila. 

K127. členu: 

Rumena utripajoča luč je svetlobni znak, ki opozarja udeleže 
cestnega prometa na določeno nevarnost. Takšna nevarnos 
tudi delovna vozila v cestnem prometu, vozila, ki se uporab'!® 
pri nadzoru in vzdrževanju cest nameščanju in vzdrževa I 
prometne signalizacije in opreme, električnih, telekomunikacij' 
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Pristojnih aprav'n naPeliav na cesti ali ob njej, vozila inšpektorjev, 
"> Pokvar'3 raclzor cesf> vozila za pomoč in odvoz poškodovanih 
°dpadkoJen'11 vozil' °dvoz napačno parkiranih vozil, odvoz 
cesti opjr vozila občinskega redarstva, kadar se z njimi na 
kot opozn j3 C'e'0' "umena utripajoča luč se lahko uporablja tudi 
oviro na c ° na prometno nesrečo, prireditev na cesti ali drugo 
in za g ®J'ter za označitev vozil, ki prevažajo nevarno blago 
druo6 n_ l,ev kolone vozil, ki niso vozila v spremstvu in se v 

amene ^ sme uporabljati. 
VoZnik 
lučjo: mor

SreČa:d0hiti ali pr'Pdlie do vozila z rumeno utripajočo 
voziti posebno previdno in po potrebi ustaviti vozilo. 

CesfnegaprQU' Ps'hof'z'^na stania udeležencev 

*128- členu: 

v°*nikale red.elMe PrePoved vožnje pod vplivom alkohola. Poleg 
°zirorna ur, * P°C' vPlivom alkohola prepovedana tudi za učitelja 
"Cenjeni '^'co v°žnje ter spremljevalca. Določa tudi kdaj so 
naveriann 

lezenc' v Prometu pod vplivom alkohola in kako se aeno ugotavlja. 

K 129. členu: 

V tem členu so med voznike, ki v cestnem prometu ne smejo 
imeti alkohola v organizmu, na novo vključeni tudi vozniki motornih 
vozil, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju 
nimajo vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi, vozniki, ki 
se jim izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ali jim 
je vozniško dovoljenje odvzeto (vozniki, ki ne smejo voziti motornih 
vozil oziroma motornih vozil določene kategorije ali kategorij), ter 
vozniki, ki vozijo skupine otrok. Natančneje so opredeljene stopnje 
koncentracije alkohola v organizmu in s tem tudi kazenske sankcije 
zanje. Najvišja stranska sankcija kazenskih točk je še vedno 
določena na meji 1,50 g alkohola na kilogram krvi oziroma v 
primeru prometne nesreče 1,10 g alkohola na kilogram krvi. Vse 
vrednosti izmerjene koncentracije pa so po novem izražene tudi 
v miligramih alkohola v litru izdihanega zraka, kar je posledica 
uvajanja novih naprav za ugotavljanje stopnje alkoholiziranosti ■ 
merilnikov alkohola oziroma etilometrov. 

Zelo razširjeno uživanje alkoholnih pijač se odraža tudi v varnosti 
cestnega prometa, saj je alkohol pomemben dejavnik nastanka 
prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V zadnjih 
letih je kar vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom 
povzročil alkoholizirani udeleženec v cestnem prometu. Če 
upoštevamo le škodo zaradi smrtnih žrtev, smo imeli od leta 1991 
do leta 2002 v prometnih nesrečah, v katerih je bil povzročitelj 
nesreče pod vplivom alkohola, približno za 200 milijard tolarjev 
družbene škode oz. okoli 18 milijard tolarjev na leto. 

Tabela 1: Število prometnih nesreč v obdobju od 1994 do 1998 glede na posledice in 
alkoholiziranost povzročiteljev 

ALKOHOLIZIRANOST POVZROClTEUA 
voznik ni 

bil 
pregleda 

n 

0,0 od 0,0 
do 0,30 

od 0,31 
do 0,50 

od 0,51 
do 1,00 

od 1,01 
do 1,50 

nad 
1,50 skupaj 

I 
Št

ev
ilo
 

pr
om

et
ni

h 
I 

ne
sr

eč
 

po
 

po
sl

ed
ic

ah
 

za
 

ob
do

bj
e 

19
94
 

do
 

19
9

8
 huda 

poško 
dba 

2.293 3.563 615 138 506 655 1.057 8.827 

26,0 40,4 7,0 1,6 5,6 7,4 12,0 100,0 

Smrt 319 576 215 32 95 112 274 1.623 

19,7 35,5 13,2 2,0 5,9 6,9 16,9 100,0 
Skupa 
i 

2.612 4.139 830 170 601 767 1.331 10.450 

V I62g 
Povzroe?,?metnlh nesrečah s smrtnim izidom je bilo le 35,5% 
P°tiatka 6 Popolnoma treznih, za 19,7 % povzročiteljev pa ni štejemo, kot da so bili trezni. Za kar 54,8 % nesreč je 

bilo ugotovljeno, da je bil povzročitelj pod vplivom alkohola. Od 
tega v 39,7% nesreč nad dovoljeno mejo in v 15,2 % do 0,50 g/ • 
kg. 
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Tabela 2: Koncentracija alkohola pri povzročiteljih - vse prometne nesreče 

STOPNJE ALKOHOLIZIRANOSTI 
Alkoholizira 

ni1 

povzročitelji 
skupaj 

0.00- 
0.30 

0.31 - 
0.50 

0.51 - 
1.00 

1.01 - 
1.50 

1.51 - 
2.00 

2.01 - 
3.00 nad 3.00 

1998 3.481 37 35 655 871 883 875 125 
1999 3.453 35 43 566 872 884 917 136 
2000 3.615 46 65 638 850 951 952 113 
2001 3.706 40 49 644 935 945 953 140 
2002 3.670 56 49 690 954 1.032 784 105 

Skup 

aj 
17.925 214 241 3.193 4.482 4.695 4.481 619 

Med leti 1998 in 2002je bil pri 8,87 % povzročiteljih vseh prometnih %■ Njihova2 povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 
nesreč odkrit alkohol v organizmu, 8,65 % jih je bilo pod vplivom g/kg alkohola v organizmu, 
alkohola nad dovoljeno mejo 0,50 g/kg, pod to mejo jih je bilo 0,23 

Tabela 3: Koncentracija alkohola pri povzročiteljih - prometne nesreče s smrtnim izidom 

STOPNJE ALKOHOLIZIRANOSTI 
alkoholiziran 

i3 

povzročitelji 
skupaj 

0.00- 
0.30 

0.31 - 
0.50 

0.51 - 
1.00 

1.01 - 
1.50 

1.51 - 
2.00 

2.01 - 
3.00 nad 3.00 

1998 87 4 3 16 18 18 26 2 
1999 105 3 4 19 21 28 27 3 
2000 111 1 3 18 25 28 33 3 
2001 101 3 1 11 31 26 24 5 
2002 92 2 2 16 19 26 23 4 

Skupa 

j 
496 13 13 80 114 126 133 17 

Med leti 1998 in 2002je bila pri 34,28 % povzročiteljih prometnih dovoljeno mejo, pod njo pa jih je bilo 1,80 %. Njihova P0VP ^ 
nesreč s smrtnim izidom odkrita prisotnost alkohola v organizmu, stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,64 g/kg alkohola v organi 
oziroma je imelo 32,48 % povzročiteljev v organizmu alkohol nad 

Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč, katerih vrednost 
oziroma koncentracija alkohola je bila znana. 
Povprečna vrednost vseh alkoholiziranih povzročiteljev. Ob upoštevanju 
zakonske dovoljene mejne vrednosti, bi bila ta stopnja višja. 
Upoštevani so samo povzročitelji prometnih nesreč, katerih vrednost 
oziroma koncentracija alkohola je bila znana. 
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Tabela 4: Koncentracija alkohola pri povzročiteljih - prometne nesreče s telesnimi poškodbami 

STOPNJE ALKOHOLIZIRANOSTI 
alkoholizira 

n4i 
povzročitelji 

skupai 

O
 

o 
o
 

co 
o
 

o 

0.31 - 
0.50 0.51 -1.00 1.01 - 

1.50 
1.51 - 
2.00 

2.01 - 
3.00 nad 3.00 

1998 1070 13 15 212 289 269 239 33 
1999 1073 16 16 189 295 272 248 37 
2000 1340 26 32 252 341 347 312 30 
2001 1350 13 27 256 368 322 312 52 
2002 1330 24 25 255 365 350 278 33 

Skupa 
6.163 92 115 1.164 1.658 1.560 1.389 185 

nesreč s / 2002 •'e blla P" 15,12% povzročiteljih prometnih 
0r93ni2mii snm' Poškodbami odkrita prisotnost alkohola v 
alkoholn^°rl

Zir0ma'eimel0 1461 % P°vzr°čiteljev v organizmu 
st0pnja a/L °wl'eno mm pod njo pa jih je bilo 0,51 %.Povprečna 

ohola v krvi povzročiteljev prometnih nesreč z lahko 

telesno poškodbo je znašala 1,62 g/kg, medtem ko je ta stopnja 
pri povzročiteljih prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami 
1,48 g/kg. Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev 
prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je znašala 1,55 g/kg 
alkohola v organizmu. 

Tabela 5: Aikohoiiziranost v povezavi s posledico - mrtvi 

mrtvi mrtvi povzročitelji mrtvi udeleženci 
1998 71 53 18 
1999 79 63 16I 
2000 87 74 13 
2001 84 69 15 
2002 75 60 15 

Skupaj 396 319 77 
% od vseh mrtvih 26,29 
% od mrtvih povzročiteljev 40,13 
% od mrtvih udeležencev 10,83 

Mecfi'sem' 
'6 bii0 2K Umrl'miv Pametnih nesrečah med leti 1998 in 2002jih °-29 % p0(j VpnVOm alkohola, ta delež med umrlimi 

povzročitelji znaša kar 40,13 % medtem ko med ostalimi 
udeleženci ta delež znaša 10,83 %. 

°^rom "t"' S0 samo P°vzro4i,e|ji prometnih a koncentracija alkohola je bila znana. 
nesreC, katerih vrednost 
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Tabela 6: Alkoholiziranost v povezavi s posledico - telesno poškodovani 

poškodovani 
poškodovani 
povzročitelji 

Poškodovani j 
udeleženci 

1998 833 747 86 

1999 848 737 111 
2000 1.018 910 108 
2001 1.019 896 123 
2002 1.001 882 119 

Skupaj 4.719 4.172 547 
% od vseh poškodovanih 8,57 
% od poškodovanih 
povzročiteljev 20,69 v ': S 
% od poškodovanih 
udeležencev 

1,57 

■ 
M odi 

Med vsemi poškodovanimi v prometnih nesrečah med leti 1998 delež med poškodovanimi povzročitelji znaša 20,69 % 171 

in 2002 jih je bilo 8,57 % povzročiteljev pod vplivom alkohola, ta ko med ostalimi udeleženci ta delež znaša 1,57 %. 

Tabela 7: Število predlogov za uvedbo postopka o prekršku - prenehanje veljavnosti 

povzročitelji PN nad 
1,10 g/kg 

kršitelji CPP nad 
1,50 g/kg 

izrečeno prenehanje 
veljavnosti VD 

1998 2.574 10.739 544 

1999 2.642 11.420 2712 

2000 2.709 10.095 7307 

2001 2.792 10.081 4788 

2002 2.669 8.890 3843 

Skupaj 13.386 51.225 19.194 

% od vseh PN 6,82 . • 

% od predlogov SP 8,99 

% od predlogov5 ■ ■•■V- ■ .V '.v. 29,71 

Policisti so po letu 1998 podali 64.611 predlogov za uvedbo 
postopka o prekršku za katere je poleg denarne kazni predpisana 
tudi stranska kazen »prenehanje veljavnosti vozniškega 

jg4 
dovoljenja«. Ta ukrep so sodniki za prekrške izrekli v 
primerih, kar znaša 29,71 %. Upoštevati je potrebno tudi defi 
da so nekateri postopki še v teku. 

Skupno število podanih predlogov za uvedbo postopka o prekršku (za 
povzročitev PN - nad 1,10 g/kg in kršitev CPP - nad 1,50 g/kg) 
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Graf 1: št. prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na alkoholiziranost povzročitelja 

ravnan; lzraz'to vpliva na človeka, torej tudi na voznika in njegovo 
funkcij i(V ces,nem prometu. Zavira delovanje vseh človekovih 
Umaniš '■ S° P°mombne za varno udeležbo v cestnem prometu 
nanje n18 zt?ranost> zmožnost zaznavanja dražljajev in odzivanja 
"Pliva n°TU'B števil° naPak, ki jih voznik naredi med vožnjo), 
socialno ovanie človekove "osebnostne zavore", ki zagotavlja 
>astne 

pnla9°ieno vedenje, obenem pa povečuje zaupanje v 
po$lediSPOSObnosti 'n v zm°žnost obvladovanja situacije. 
Vodnik 916 vo*nia Prek zmožnosti voznika in vozila, pri čemer 
ces(ne^

e uP°števa prometnih razmer in drugih udeležencev v 
ievamo prometu- Voznik, ki vozi pod vplivom alkohola, pomeni s za vse udeležence v cestnem prometu (tudi zase). 

n 
m i?9' raziskav' ki so jih naredili v tujini so ugotovili, da že s 

sPosobn°ZarCem a,koholne pijače začnejo slabeti vozniške 
se §ta,., (Bernt, 1992), podaljšuje se reakcijski čas in povečuje 

10 naPačnih odločitev. 

Poslab/nCenlrac'i' P°d 9 alkohola na kilogram krvi se lahko 
SDocok 9 sP°sobnost opazovanja premikajočih se luči in nost globinskega opazovanja. 

■ sg 9 alk°hola na kilogram krvi: Pojavi poslabšanje zaznavanje rdeče luči (na semaforju 
. *' dvomih luči), 

zmanjšuje sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z 

' Predmeta na drugega, 
' s« ° predmet' bolj oddaljeni, kot so v resnici, Podaljša reakcijski čas, 

se pojavijo motnje ravnotežja, 
se pojavijo napačne ocene hitrosti vozil, 

- se voznik vedno težje prilagaja naglim svetlobnim 
spremembam. 

Poleg tega večina ljudi pri doseženi stopnji 0,5 g/kg ne zmore 
odločitve, da ne bo popila ničesar več. 

Pri 0,8 g alkohola na kilogram krvi: 
- se bistveno poslabša možnost koncentracije 
- do 25% se zmanjša ostrina vida 

se pojavi oženje vidnega polja (t. i. tunelski vid), 
■ se reakcijski čas podaljša za 35-50%, 

se pri vozniku pojavi stanje evforije 
- se voznik ne kontrolira več in precenjuje svoje sposobnosti 

se bistveno poslabšajo zmožnosti prostorske zaznave in 
ocene oddaljenosti vozil in predmetov, ki se približujejo 
voznik ne more več usmerjati pogleda 

Pri višjih koncentracijah se povečuje število napak in so navedeni 
učinki še močnejši. 

S povečevanje koncentracije alkohola pri vozniku se povečuje 
tudi stopnja tveganja, ki jo v prometu pomenijo alkoholizirani vozniki. 
Pri koncentraciji alkohola 0,5 g/kg je verjetnost, da bo voznik 
povzročil prometno nesrečo, že dvakrat večja, pri 1,3 g/kg 
petnajstkrat večja in pri 1,5 g/kg petindvajsetkrat večja (Denny, 
1986), kot pri treznem vozniku. 
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Koncentracija alkohola v g/ kg 

Graf 2: Verjetnost, da bo voznik povzročil nesrečo zaradi vožnje pod vplivom alkohola 

Stališča voznikov o določenih problemih in vprašanjih so dobra 
napoved verjetnega ravnanja v dejanskih razmerah. Stališča 
voznikov osebnih avtomobilov že nekaj let spremlja velika 
mednarodna raziskava SARTRE, ki se v večini Evropskih držav 
ponovi vsakih pet let. Slovenija je prvič sodelovala v letu 1996 in 
v tretji izvedbi leta 2002. 

Podatki iz leta 1996 jasno kažejo, da so naši vozniki med tistimi, 
ki najpogosteje vozijo pod vplivom alkohola. Kar 18,1 % voznikov 
Iz Slovenije je izjavilo, da so v zadnjem tednu, preden jih je obiskal 

anketar, vozili z verjetno preseženo dovoljeno količino """0, \ 
Zanimivo je, da je poleg Slovenije takšnih voznikov največ e 
Grčiji, Avstriji, Italiji, torej v državah katerih je v času raz bil 
veljala največja dovoljena količina alkohola (0,8 g/kg')• 1^ 
delež voznikov, ki so vozili z verjetno preseženo doV Lje 
koncentracijo pa je bil v državah, kjer so dovoljene naj s 
količine (Švedska in Poljska 0,2 g/kg, Madžarska 0,0 g/kg)- 
je Velika Britanija, kjer pa imajo izredno učinkovito nacio 
politiko preprečevanja zlorabe alkohola. 

Švica 
Slovenija 

GrQja 
Belgija 

Avstrija 
Italija 

Portugalska 
Nemčija 
Španija 

Slovaška 
Iraka 

Češka 
Francija 
Poljska 

Velika Britanija 
Nizozemska 

Madžarska 
Švedska 

Finska 

Graf 3: Odstotek voznikov, ki so Izjavili, da so v zadnjem času vozili z verjetno 
preseženo dovoljeno količino alkohola 
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n/sfa Vrg(j 
V oveniji legalna droga. Pitje in čezmerno pitje alkohola 

dejanje g0tena kot negativna navada ali neustrezno enkratno 
saj razisi<

eZmern? pit'e alkoh°la ie razširjeno tudi med mladimi, 
Dladostnj^9 k?zei° (polič in sod., 1996), da izjemno veliko 
«*®oJVpi'6 alkoholne pijače in se tudi opija. Spreminjanje 
alkohoigj., all(0^oln'h Pijač in sodelovanju v prometu pod vplivom 
ter načrtn *a'°treba umestiti v izobraževalne in vzgojne programe 
ratmišijan

e preventivne akcije. Spremeniti je treba temeljno 
Meljavu J6' da. zat}ave brez alkohola. Predvsem pa bi morali 
Pijače. A/ah!f''^e' da voznik ne sme za volan, če je pil alkoholne 
v°žnje p*01' u&nkovita in hitra pot za spreminjanje stališč do 

vplivom alkohola je sprememba zakonodaje. 
Vpliv zakon ir 
nazorno ,rr 0^°čitve na spremembo stališč voznikov se 
Vprsšanje ,'J-Z rezultat°v raziskave SARTRE 2. Odgovore na 
^Hki še "h'^na na' bo dovoljena količina alkohola s katero 
prv°skur>' ° voz'i°?" smo po državah združili v tri skupine. V 
g/kg, „ J""70 sm° vrstili države, kjer je dovoljena meja 0,0 ali 0,2 
2 Vejo oT države- v katerih je meja 0,5 g/kg, in v tretjo države 
dovoljena • Ogovori voznikov jasno kažejo, da zakonsko 
Pod wn/;„ 

meia odločilno vpliva na stališča voznikov do vožnje vP»vom alkohola. 
^ dri 
i8 kar 78 °/V kater'h >e vožnja pod vplivom alkohola prepovedana, 
alkohola v vozn'kov Rjavilo, da voznik pred vožnjo ne bi smel piti 
vprašamo dru9ih dveh skupinah je tako menilo le okoli 40 % anih voznikov. 

j 
Pr8poved'ran' -8. mani kot 8 % voznikov v državah z uzakonjeno 
Poljskem* V0fnie P°d vplivom alkohola (na Švedskem 2 % na 
na (Je^ 

,4 °/c' na Madžarskem 7,9 %, na Slovaškem 8,2 % in 
me/o, i<a m. 12,9 izjavilo, da bi morali povečati dovoljeno 
Zani'mjv' ■ vel'ko soglasje z odločitvijo zakonodajalca. 
lrnanjše J6'. da so tudi slovenski vozniki izrazito podprli 
anketiran^11'6 dovoljene koncentracije alkohola. 48,6 % 
$meii pm' voznikov iz Slovenije je izjavilo, da vozniki sploh ne bi 
Zn!ža. 769 o °la' 28'3 % ie i2iavilo, naj se dovoljena meja 
đ°voljena % vozn'kov v Sloveniji je torej podprlo zmanjšanje 
%, naj S6 T'*''6 % i6 lzJavii°' naJ ostane tako, kot je, 1,2 
hočejo i ovoVena meja zviša in 1,7% naj vozniki pijejo, kolikor n nai safni presojajo, če so še sposobni za vožnjo. 
Ogovori ia«.. , . 
voznikom j? 0 kažejo, da zakonsko določilo vpliva na stališča 

vožnje pod vplivom alkohola. 
K13°-čl6nu: 

člen se n 
Psihoakti , a®a na prepoved vožnje pod vplivom mamil, 
v°znikov zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
Pod vPi° 

Sp°sobnost za vožnjo. Dodana je prepoved vožnje 
sPremi;JV°m ornenjenih snovi tudi za učitelja vožnje ter '"jevaica. 
K131 -členu: 

udeieien 'S^a člena o preverjanju psihofizičnega stanja 
Sevajo08* V cestnem prometu so dopolnjene v delih, ki 
dodana ■ 'Zpo,nievanje zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, 
nov Pa 

16 m°žnost izvedbe preizkusa z merilnikom alkohola, 
Psihoatk6 tUdi nač'n ugotavljanja vožnje pod vplivom mamil, 
sPosob'Vnih zdravH a'' drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo 
u9otaviia°St voznika za vožnjo. Policist opravi v zvezi z 
Postopek*16"1 v°*nje Pod vplivom mamil predhodni predpisani 
teh sn0 

preP°znavo znakov oz. simptomov, ki so posledica 
Ugotovil" V or9anizmu. Gre zgolj za dodatno preverjanje 
Psihoaia

ene9a suma, da je voznik pod vplivom mamil ali 
Odlottg^ zdravil. Slednje predstavlja osnovo za morebitno 
s>r°kovn ° odreditvi strokovnega pregleda. Ker pa gre v primeru 
da je sUm®a pre9leda tudi za poseg v človekovo telo smo mnenja, 

'na Podlagi katerega bo policist ta ukrep odredil, potrebno 

potrditi kar v največji meri in s tem kar najbolj zmanjšati možnost 
njegove nepravilne odločitve. Prav temu pa je namenjen dodatni 
postopek za prepoznavo znakov oz. simptomov mamila ali 
psihoaktivnih snovi v organizmu. 

K 132. členu: 

V tem členu je dodana zgolj možnost, da se pri izvedbi strokovnega 
pregleda, obseg odvzema vzorcev določi glede na potrebe 
preiskave, s katerimi se ugotavlja prisotnost posameznih snovi v 
organizmu. Razumljivo je, da se obseg odvzema vzorcev lahko 
razlikuje in je odvisen od vrste različnih dejavnikov. 

Prav tako je spremenjena zahteva, v kolikem času mora ustanova 
oziroma laboratorij opraviti analizo odvzetih vzorcev in o tem 
obvestiti odredbo dajalca. Gre za posledico dejstva, da je trenutno 
postavljeni rok (3 dni), zaradi preobremenjenosti laboratorijev 
oziroma ustanov, ki to analize izvajajo prekratek in neuresničljiv. 
Zato smo mnenja, da velja določiti razumnejši in realnejši rok za 
izdelavo analize ter obveščanje. 

KIX. Poglavju - Prometna nesreča 

Novo deveto poglavje (členi 133 do 135) opredeljuje prometne 
nesreče. Določba 122. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 
iz leta 1998 je razdeljena na več členov, ki posebej določajo 
pravice in dolžnosti udeležencev prometne nesreče, pravice in 
dolžnosti policije in drugih organov, ki sodelujejo pri reševanju 
človeških življenj in drugih opravilih v zvezi s prometnimi 
nesrečami. Poleg tega pa je v tem poglavju tudi definicija prometne 
nesreče in kategorizacija prometnih nesreč. 

K 133. členu: 

V tem členu so iz 19. člena (pomen izrazov) dosedanjega zakona 
povzete definicije prometnih nesreč različnih kategorij. Tako je 
sedaj celotna tematika prometnih nesreč zbrana v enem poglavju, 
kar te določbe nedvomno naredi preglednejše. Omenjeni člen 
podrobneje opredeljuje tudi pojma udeleženec in neposredni 
udeleženec. 

K 134. členu: 

Opredeljene so dolžnosti udeležencev v prometnih nesrečah ter 
vseh ostalih, ki se znajdejo na kraju prometne nesreče. Da bi 
preprečili prikrivanje psihofizičnega stanja voznika v času 
prometne nesreče z uživanjem alkohola, mamil ali psihoaktivnih 
zdravil po njej, je v določbi tega člena predpisana ostrejša sankcija. 
Še vedno pa ostaja v veljavi določba, po kateri se vozniku, ki 
povzroči prometno nesrečo in ima v organizmu več kot 1,10 
grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola 
v litru izdihanega zraka, ali mamilo oziroma psihoaktivno zdravilo 
ali drugo psihoaktivno snov, izreče poleg globe tudi 18. kazenskih 
točk. 

K 135. členu: 

Določbe o prometnih nesrečah v tem členu so dopolnjene tudi 
zaradi izvajanja direktive Evropske unije št. 93/704, ki predpisuje 
oblikovanje baze podatkov o prometnih nesrečah. Direktiva 
zavezuje države članice, da so odgovorne za kakovost statističnih 
podatkov, ki jih posredujejo. Podatke o posledicah prometnih 
nesreč po sedaj veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji zbira in 
obdeluje policija. Enako velja tudi za telesne poškodbe udeležencev 
prometnih nesreč. Takšen način zbiranja tovrstnih podatkov je 
strokovno nekorekten in ne odraža dejanskega stanja, zaradi 
česar je ta evidenca z vidika pravilne kvalifikacije poškodb 
neustrezna. To pomanjkljivost bo odpravila določba enajstega 
odstavka tega člena, ki prenaša pristojnost za zbiranje podatkov 
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in vodenje evidenc o umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah 
na ministrstvo za zdravje. 

Policistom je v skladu s tem členom dana možnost, da na kraju 
prometne nesreče I. kategorije, odstopijo od ugotavljanja dejstev 
in zbiranja dokazov, ki so potrebni za odločitev o prekršku, če 
ugotovijo, da gre za prometno nesrečo z neznatno nevarnostjo. 
Slednje pa ni možno, če katerikoli udeleženec prometne nesreče, 
ki je utrpel materialno škodo, ugotavljanje dejstev ter zbiranje 
dokazov izrecno zahteva. Policist mora o tem obvestiti vse 
udeležence prometne nesreče. 

K X. Poglavju - Vozniki 

K 136. členu: 

Zaradi zagotavljanja večje varnosti otrok v cestnem prometu je v 
tem členu na novo vnesena določba, po kateri sme polnoletna 
oseba v cestnem prometu pri vožnji spremljati največ dva otroka, 
ki nimata opravljenega kolesarskega izpita. 

Prav tako sme učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji 
kolesa spremljati največ pet otrok hkrati, med opravljanjem 
praktičnega dela kolesarskega izpita pa spremstvo učitelja ni 
potrebno, če so na cestah, na katerih se izpit opravlja, drugi 
vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo, 
organizirano pa je tudi spremstvo policije, članov SPV in ZŠAM. 

K137. členu: 

Veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa6, določa, da sme 
voziti motorno in priklopno vozilo oseba, ki je: 

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

ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste oziroma 
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo 
vozi in ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo 
vpisano v njenem vozniškem dovoljenju; 

- ji v času, ko vozi vozilo, vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma 
ji ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, 
jI ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja in se ji ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije; 

■ uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem 
vozniškem dovoljenju. 

Določbe sedaj veljavnega zakona o varnosti cestnega prometa 
glede pogojev za vožnjo vozil so povzete tudi v predlogu zakona. 
Dodatno pa je v tem členu predpisana globa v višini 50.000 tolarjev 
za prekršek za tisto osebo, ki da motorno vozilo v uporabo osebi, 
ki ne sme voziti takega vozila. 

K 138. členu: 

Pomembno novost in izjemo, ki jo uvaja predlog 21 
dopuščena možnost za vožnjo vozil s 17 leti starosti ob ° 
prisotnosti spremljevalca. Predlog zakona v tem členu 
možnost, da mladi začno z usposabljanjem v avto-šoli, ko M 
16 let in pol in po opravljenem preizkusu znanja iz pra^1 

dela usposabljanja pred komisijo avto šole, nato do ene^jn 
vozijo s spremljevalcem. Tako mlada voznica ali voznik nt 
eno leto pridobivata izkušnje pod nadzorom in vstopata v°^st 
voznika začetnika z vozniškim dovoljenjem omejene velfi „ 
s povprečno 3000 do 5000 prevoženimi kilometri. Z dop°lnJ ^ 
18. letom starosti pa lahko gredo na vozniški izpit in na 

vozniki začetniki vozijo do 21. leta starosti. 

izre1"i 

Uvedba možnosti vožnje s spremljevalcem pri 17 letih 
omogoča dodatno pridobivanje izkušenj in oblik0 ^ 
obrambnega načina vožnje. Ker, tako kot v drugih ^avai.aojs 
sistem že poteka, uvajamo za spremljevalce posebne 
(najmanj 7 let vozniških izkušenj, brez kazenskih točk v 
ter ožje sorodstveno razmerje) pričakujemo, da bodo rnia>® ^ 
času opravili od 100 do 130 dodatnih ur voženj in si ° sjojri 
navade, ki jim bodo pomagale k večji varnosti na sarr° gsj 
vožnji po opravljenem izpitu. Sistem, ki je za mlade Pr'vla 'ii1 

omogoča vožnjo osebnega avtomobila leto dni prej, uV 

obvezno prisotnostjo spremljevalca posredne omejitve in 
spoštovanje predpisov, kar je za oblikovanje vozniških n® 
preprečevanje nekaterih najbolj nevarnih ravnanj 
pomembno. Z uvedbo sistema vožnje s spremljevalcem 
letih se zagotavlja učinkovito preprečevanje vožnje pod 
alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, upoštevanje " 
zmanjšanje nevarnosti voženj za zabavo in tako imenovanu 
nesreč. 

K 139. členu: 

Predlog omogoča uresničevanje Nacionalnega programa 
cestnega prometa (Ur. 1.63/2002) in projekta Mladi voznik. 
je skladen tudi z Evropskim akcijskim programom za 1/3 ^ 
cestnega prometa COM (2003) 311, ki v poglavju 5.1-2. P05 

izpostavlja ukrepe za mlade voznike. 

Glede na oceno stanja, da so vozniki začetniki, zlasti mladi 
glede na udeležbo v prometu, najpogostejši povzročitelji P®'1' m 
nesreč, in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi naiP°^yolnjl(i 
žrtve, uvaja predlog zakona bistveno novost za voznike zatf® j 
- uvedbo dodatnih nalog v času pridobivanja vozniških i^u ^ 
ki bi voznikom začetnikom omogočila boljšo pripravljan0 ^ 
različne izzive sodobnega prometa in pripravo odgovo'0 ^ 
najnevarnejše situacije, ki običajno vodijo v nesrečo. Ocena s ^ 
in ogroženost voznikov in potnikov v osebnih avtom001 

obdobju od 1995-2000) je prikazana v spodnjem grafikonu- 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98, 61/2000,21/ 
02,61/02 in 67/02, v nadaljnjem besedilu: ZVCP) 
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starost 

Promet^ e,nil<i' zlasti mladi vozniki so povzročitelji 23 % vseh 
S0; "ep« i//eSr6C" Najpomembnejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo, 
alkohol (22 ° prehitevanje (25 %), neprilagojena hitrost (30 %), 
Prometa d ^at0 Nacionalni program varnosti cestnega 
Vznikov i ° ' da ie potrebno za izboljšanje varnosti mladih ukrepj pri" potn'^ov pripraviti poseben projekt in med ključnimi 

Praviti tudi posodobitev izobraževanje voznikov. 
Predlog za ,n 
Pridobit^ prememt}0 sistema priprav na vozniški izpit in za 
k UrQsničV0Zn'Škeaa clovolienla ie del ukrepov, ki lahko prispevajo 
Prometa evan,u Nacionalnega programa varnosti cestnega 
^ietnjfo"1 ■precivseiTI k zmanjševanju ogroženosti voznikov ^ v m med njimi še posebej mladih voznikov. 

Med £* nadPovprečno udeleženost v nesrečah so večplastni. 
■ ne°TTneJšimi so: 

■ :zušenost 

sPretnos^S>n'h POt'dokazovanie svojih sposobnosti in 

' sw"žj'fV0 (neuP°števanje norm in predpisov) 
d<

eni* (nabave, vožnja za zabavo, uživanje alkohola in 

' slaL ^'hoaktivnih snovi) 
slaM- Konomski položaj (stari avtomobili in z vidika varnosti abšl avtomobili). 

Ukrepj 
v8like ra !*}>0^anle varnosti voznikov začetnikov so zaradi 
""e/eieno sti 'n zapletenosti razlogov za nadpovprečno ti se Uvg.f 

mlacl'h' čredno zahtevni. Eden pomembnih ukrepov, 
V°zniškei!

aVliai0 v ^vroP'' i8 sprememba sistema pridobivanja 
litih že o dovolienja, z uvajanjem možnosti, da mladi pri 17 
sPremiig prav'i° usposabljanje v avto-šoli in nato vozijo leto dni s 
Izpitu, Sd m uvaianie dodatnih usposabljanj po opravljenem 
»°zniškjh

premernte uvajajo zato, da bi zagotovili pridobivanje 
Pogoji v ,šenJ v realnih prometnih situacijah pod posebnimi 
Etičnih so ^ ^aSU nai vozn'k' začetniki prevozili prvih najbolj 

Minimalno stopnjo izkušenj pridobi voznik po prevoženih 10.000 
km, 100.000 prevoženih km pa je znak izkušenega voznika. 

V139. členu predlog zakona uvaja program za voznike začetnike, 
ki predvideva tri med seboj povezane vsebinske sklope. Uvaja 
vožnjo odličnosti, vadbo vame vožnje in skupinsko delavnico o 
varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med 
udeleženci cestnega prometa. Programa se ne da vključiti v pro- 
gram priprav na vozniški izpit, ker morajo imeti vozniki že razvite 
nekatere spretnosti. Poleg tega, pa je njegova pomembna vloga, 
da v času po opravljenem izpitu, ko si vozniki začetnik oblikuje 
vozniške navade, omogoča morebitne popravke pri vožnji, 
oblikovanje strategije vožnje s predvidevanjem morebitnih 
nevarnosti in pokaže ustrezno ukrepanje v izjemnih situacijah 
pred nesrečo. S popravki ustrezne vožnje in oblikovanjem 
vozniške strategije lahko z izvajanjem vožnje odličnosti, 
pomagamo začetniku, da se varneje vključi v običajen promet. 
Vadba varne vožnje in skupinska delavnica pa opozarjata 
predvsem na zavedanje nevarnosti, ki jo pomenita predvsem 
hitrost in vožnja pod vplivom alkohola, saj omogočata začetniku, 
da na varni površini spozna fizikalne zakonitosti in obnašanje 
vozila v izjemni situaciji. Voznik oblikuje svoje ravnanje na podlagi 
lastnih izkušenj, zato mora dogajanja ukrepov v sili poskusiti in jih 
potem na delavnici tudi osmisliti. Tako se lahko nevarnostim tudi 
pravočasno izogne. 

Program predvideva postopnost, ki omogoča, da voznik začetnik 
opravi program najprej v osmih mesecih in najkasneje v enem 
letu. Opravljen program je pogoj za podaljšanje vozniškega 
dovoljenja. Voznik začetnik, ki iz objektivnih razlogov (npr. bolezen, 
daljše bivanje v tujini) v predvidenem času ne bi uspel opraviti 
programa lahko za največ eno leto zaprosi za podaljšanje statusa 
voznika začetnika in s tem tudi veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
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Pregled časovnega poteka programa za voznike začetnike: 
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1. vožnja odličnosti z 
inštruktorjem v avto šoli 

2. vožnja odličnosti z 
inštruktorjem 

1 2 |3 4 |5 |6 7 8 |9 110 |11 12 

meseci po opravljenem izpitu 

Poseben pogoj: Prepoved vožnje pod vplivom alkohola za 
voznike začetnike - dovoljena koncentracija alkohola je 0,0 
9/Kg. 

Pogoje za izvedbo programov lahko v Sloveniji zagotovimo do 
leta 2006, saj bi vožnjo odličnosti opravljali učitelji vožnje v avtošoiah, 
za katere bodo v letu 2004 pripravljeni posebni programi v okviru 
njihovega rednega usposabljanja in izobraževanja, Javna agencija 
za varnost cestnega prometa pa bo zagotovila pogoje za izvajanje 
vadbe varne vožnje in skupinske delavnice. V ta namgn so v 
zakonu predpisani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije in 
osebe, ki bodo izvajale te programe, na podlagi sklenjenih 
koncesijskih pogodb. Javna agencija bo v soglasju z Vlado RS 
določala ceno vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic, ki jo 
bodo plačevali udeleženci. 

V letu 2003 že imamo ustrezne poligone ali površine za izvedbo 
programa v Murski Soboti, Celju, Novem mestu in Cerkljah ob 
Krki, za Center varne vožnje v Ljubljani je izdano lokacijsko 
dovoljenje in se lahko zgradi do leta 2005, poleg tega pa potekajo 
dogovori za pridobitev ustreznih površin v Kopru in na Vranskem. 
V letu 2004 bodo pripravljeni tudi programi za vadbo varne vožnje 
in skupinske delavnice in programi za inštruktorje varne vožnje. 
Trenutno ima v Sloveniji ustrezne licence za izvajanje tujih 
programov (Trening varne vožnje SHT • nosilec pravic je Nemško 
zvezno ministrstvo za promet, in BMW trening varne vožnje) 10 
usposobljenih inštruktorjev, 6 kandidatov za inštruktorje pa se 
pripravlja na izpite. V letu 2004 bomo usposobili še 20 inštruktorjev 
varne vožnje. Pri tem je potrebno poudariti, da, se bo program 
dodatnega usposabljanja za voznike začetnike izvajal pod pogoji, 
ki jih bo s podzakonskim aktom predpisal minister, pristojen za 
notranje zadeve. Javna agencija bo v letu 2004 z dodatnim 
usposabljanjem in izobraževanjem pripravila tudi 30 psihologov 
oz. dnjgih ustrezno izobraženih delavcev za izvajanje skupinskih 
delavnic o varnosti cestnega prometa in psihosocilnih odnosih 
med udeleženci cestnega prometa. 

Predlog omogoča uresničevanje Nacionalnega programa varnosti 
cestnega prometa (Ur. 1.63/2002) in projekta Mladi voznik. Predlog 
je skladen tudi z Evropskim akcijskim programom za varnost 
cestnega prometa COM (2003) 311, ki v poglavju 5.1.2. posebej 
izpostavlja ukrepe za mlade voznike. 

K 140. členu: 

V tem členu so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati fizična 
oseba za pridobitev dovoljenja za izvajanje programa vadbe vame 
vožnje oziroma za izvajanje programa v skupinskih delavnicah 
pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika, ki bosta obvezna 
programa po določbah 139. člena predloga zakona. 

K141. členu: 

V tem členu so taksativno našteti razlogi za razve^$t 
dovoljenja, ki ga mora pridobiti fizična oseba za izvajanje °" 
programov, predpisanih v 139. členu. Dovoljenje za ,z ^ 
programov se razveljavi v primerih, če je osebi izrečen ^ 
prepovedi opravljanja poklica voznika, odvzema v0. jf 
dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovolfi > ( 
sankcija prepovedi vožnje motornega vozila; če je bila oS -^f 
zadnjih treh letih pravnomočno obsojena za kaznivo o ^ 
ogrožanja javnega prometa ter v primeru, da oseba 
predpisanega programa. 

K 142. členu: 

Izvajanje programov vadbe vame vožnje in programov skupj ^ 
delavnic je novost, ki je v zakonu opredeljena kot dejavnos 
bo opravljala kot javna služba. Za izvajanje programov bo P 
oseba morala pridobiti koncesijo, če bo izpolnjevala Id 
kadrov, tehničnih sredstev in prostorov. Podrobnejše P°9 j 
jih bo moral izpolnjevati koncesionar, bo določila Vlada ^ 
koncesijskim aktom (Uredbo). Koncesionarje bo v P°s 

javnega razpisa pridobivala javna agencija. 

K 143. členu: 
aC 

O sklenjenih koncesijskih pogodbah iz 142. člena tega zalflgtfti 
javna agencija vodila evidenco. V tem členu so natančno do * 
podatki, ki jih bo evidenca vsebovala, obenem pa so v d ^ 
odstavku našteti tudi podatki o izdanih dovoljenjih za oS0^ 
bodo pridobile dovoljenje za izvajanje programov vadba 
vožnje in programov skupinskih delavnic. 

K 144. členu: 

V členu je dano pooblastilo ministru, da na predlog javne afje.0; 
predpiše program dodatnega usposabljanja za voznike za 

program usposabljanja in izpita za izvajalce obveznih P^ rt0/it 
(vadba varne vožnje, skupinske delavnice); obrazec W jj 
voznika začetnika in postopek izdaje ter podaljšanja velja 
dovoljenj za izvajalce obveznih programov. 

K 145. členu: 

Zaradi uvedbe posebnega programa za voznike začetnih 
tem členu za to kategorijo voznikov vnešena določba o 0 ..eftje 
veljavnosti izdanega vozniškega dovoljenja. Vozniško d°v0>' p 
se po določbi tega člena izda upravičencu s statusom v°$ 
začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21 leta starosti °z 

za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoli 
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^oljenia " SB Samo >zlemoma podaljša veljavnost vozniškega oprsvj naiveč še za eno leto, če iz utemeljenih razlogov ne 
v^iavnostfrarna-US^osa^ania za vozn'^a začetnika. Po izteku 
UsPosablia Vozn'^e9a dovoljenja zaradi neopravljenega programa 
PonovnJ n>a'se 'zda novo vozniško dovoljenje le, če upravičenec 0 oprav' vozniški izpit. 

ia voznij^Vn' zakon ne omsjuje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
v°zniško d Za^etn'^a- Nespremenjena pa ostaja določba, da se 
do 80 ieta OVolienje za vožnjo motornih vozil izda z veljavnostjo 
Po,rdilo o S,aros!' (ve,ia tudi za voznika začetnika - ko predloži 
v°*nika z 

Uspešno opravljenem programu usposabljanja za 
v°*nika z .etn'!(a 02 ■ takrat, ko upravičencu preneha status 
dovoijen• 'kaj. Določbe o omejitvah veljavnosti vozniških 
zdravnici '* zdravstven'h razlogov in dolžnost predložitve 
tfovoljenia99 spr^eva,a pri podaljšanju veljavnosti vozniškega 
Ure<lite J S° vpredl°gu zakona nespremenjene glede na sedanjo 

predpi^° krajevne pristojnosti, zakon v novih določbah ne 
dovoljenj pristoinosti izdaje oziroma podaljšanja vozniških 
določbi u* Stalnem 02' zaoasnem prebivališču upravičenca. Po 
vozniških rf C'ena Podloga zakona bo za izdajo in podaljšanje 
stalno n T/.0,jenj Postojna vsaka upravna enota, ne glede na 
Prebivanše upravičenca oziroma njegovo začasno 
bo /me, 6 ' (Pogoj šestih mesecev), če v Republiki Sloveniji ne 

stalnega prebivališča. 
K146-členu: 

*ovoilZkTSiie ^ 2000/56/ECpredpisuje, da se izda vozniško 
'9f- ^ nov e9°r'ie A brez omejitev osebi, ki je stara najmanj 18 
Pr°nietnih ^ zakonu ie v tem členu na podlagi rezultatov analize 
*višana .nesre<^v Republiki Sloveniji tej rizični skupini voznikov 
kale9oriia ?rostna meJa za pridobitev vozniškega dovoljenja 
^ breZ orneJ'tev iz 18 na 21 let. 

4 brezo°n da^e možn°st, da se izda vozniško dovoljenje kategorije 
izpit katy°V tud' osebi starejši od 21 let, ki je opravila vozniški 
ka,e9ori?p9Ar''e A Z omeiitvii° (da sme voziti motorna kolesa 
H°č ■ katerih moč motorja ne presega 25 kW in razmerje 
na takemria/masa vozila ne presega 0.16 kW/kg) ali A1 in se je 

Motornem kolesu usposabljala. 

0praSaVnizakon omo9oća osebam starejšim od21 let izključno 
°sebarn 

16. Vozniškega izpita kategorije A brez omejitev in tem 
P'akhčn 9a obveznost, da se morajo usposabljati po posebnem 
večjo m ?? pr°gramu usposabljanja, ki je prilagojen vozilom z 

"•očjo motorja. 

s' pridob'^°na Pa moznost osebam starejšim od 21 let, da 
",°'Ofna 1° vozn'^' izpit kategorije A z omejitvijo (da sme voziti kVV jn 

olesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 
kg), ^ zrr>erje moč motorja/masa vozila ne presega 0.16 kW/ a 1 kategorije A brez omejitve. 
K147-členu: 

°sebe t,- 
Proneha ' ^'m v P°st°Pku za prekršek večkrat izrečeno n°vo prg!? Veliavnos,i vozniškega dovoljenja, je v tem členu na 
dovoljenj P'san rok' v katerem lahko ponovno pridobijo vozniško 
vozniškj6 ' P° treh ln vseh nadaljnjih prenehanjih veljavnosti 
Po dveh f8 dovo'ienia- lahk° oseba pridobi vozniško dovoljenje 
0r9anu v''*1 °ddneva oddaje vozniškega dovoljenja upravnemu 
6r>eSa let 8l^avn' zakon v 124. členu (10. odstavek) določa rok 
dovoij6n 

a v primeru nadaljnjih prenehanj veljavnosti vozniškega 
la (po prvem prenehanju pa šestmesečni rok). 

K 148. členu: 

Določba 148. člena predloga zakona je povzeta po 128.a členu 
veljavnega Zakona o varnosti cestnega prometa (določba stopi v 
veljavo eno leto po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v 
Evropski uniji). Določa usklajene kategorije vozniškega dovoljenja, 
poleg kategorij A, B, C in D še kategorije B+E, C+E in D+E, 
podkategorijo A1 (Ado 125 ccm in ne več kot 11 kW) ter nacionalne 
kategorije F, G in H dodatno pa še podkategorije D1 in D1+E. 

S to določbo je dana možnost opravljanja vozniškega izpita za 
podkategoriji D1 in D1+E, osebi, ki ima najmanj 3 leta vozniško 
dovoljenje kategorije B, je stara najmanj 21 let in je opravila vozniški 
izpit za to kategorijo. Na podlagi ugotovitev se na področju 
avtobusnih prevozov ugotavlja primanjkljaj ustrezno usposobljene 
delovne sile, saj se v zadnjem času pojavlja vse več minibusov, 
predvsem takih, ki so v osnovi podaljšana kombinirana vozila - 
do kapacitete 16+1 sedežev. 

Nova je tudi določba, da kategorija F vključuje vozniško dovoljenje 
samo kategorije G (prej je kategorija F vključevala vozniško 
dovoljenje kategorij G in H). 

Ukinjena je nacionalna kategorija I, ki jo je določal 128 a. člen 
sedaj veljavnega zakona o varnosti cestnega prometa, ki se 
sicer še ne uporablja, začel pa se bo uporabljati eno leto po 
polnopravnem članstvu Republike Slovenije v EU. Predlagatelj 
meni, da se vozniku motornega vozila kategorije I (lahka 
štirikolesa) lahko omogoči vožnja s pridobljeno H kategorijo, ker 
gre za identični vozili (za navedena vozila je določena največja 
prostornina motorja 50 ccm, največja konstrukcijsko določena 
hitrost 45km/h: glede na to je pri obeh vozilih omejena moč motorja). 

Enotni obrazec vozniškega dovoljenja (ki bo temeljil na modelu 
EU) iz 148. člena predloga zakona bo določil podzakonski predpis 
(pravilnik), vendar pričetek njegove izdaje ne bo pomenil tudi 
pričetka obvezne zamenjave vozniških dovoljenj, izdanih na 
sedanjem obrazcu, ker bodo le-ta ostala v veljavi. V tem členu je 
še določena ustreznost med kategorijami, ki se bo upoštevala ob 
uporabi in zamenjavi sedanjih vozniških dovoljenj za vozniška 
dovoljenja, izdana na enotnem obrazcu (na modelu EU). 

K 149. členu: 

V tem členu se v določbi, ki predpisuje zahtevano starost za 
voznika kategorije F, predpiše starost glede na konstrukcijsko 
določeno hitrost vozila: po tej določbi je za voznika vozil kategorije 
F (katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40km/h) 
predpisana starost 15 let; v primerih, ko pa konstmkcijsko določena 
hitrost vozila presega navedeno omejitev, se za voznika zahteva 
starost 18 let. V sedanjem ZVCP je bila predpisana starost za 
voznike kategorije F 15 let. Predlagana ureditev je utemeljena 
predvsem zato, ker so po dopolnjenem 18 letu starosti povečajo 
voznikove telesne zmogljivosti in izkušnje, ki so potrebne za 
varno vožnjo traktorjev, tudi večje konstmkcijsko določene hitrosti. 

Za opravljanje vozniškega izpita kategorije D je zakon zaradi 
pomanjkanja voznikov omilil dosedanje pogoje, kjer so bile 
zahtevane izkušnje pri poklicni vožnji vozil kategorije C. Ker je 
prevoz oseb odgovorna naloga voznika je zakon za vožnjo vozil 
kategorije D in za opravljanje vozniškega izpita predpisal višjo 
starost (iz 21 let na starost 24 let), kot je tudi predlagano v predlogu 
nove direktive EU, ki je v procesu usklajevanja. 
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K 150. členu: 

Med določbami, ki se nanašajo na izdajo dvojnika vozniškega 
dovoljenja namesto pogrešanega ali ukradenega je v kazenski 
določbi na novo predpisana globa v višini 120.000 tolarjev, s 
katero se kaznuje oseba, ki poda lažno izjavo o pogrešitvi ali kraji 
vozniškega dovoljenja. V praksi pri delu upravnih organov je bilo 
pogosto zaslediti, da so osebe podajale lažne izjave o izgubi ali 
kraji vozniškega dovoljenja. 

K 151. členu: 

V predlogu zakona ostaja nespremenjena določba, ki omogoča 
tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji voziti z veljavnim vozniškim 
dovoljenjem ob pogoju vzajemnosti tista motorna vozila, ki jih 
sme vozili po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, 
največ eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji. 
Nespremenjena ostaja tudi določba, ki daje državljanu Republike 
Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva v tujini (in pride začasno v 
Republiko Slovenijo) pravico voziti v Republiki Sloveniji z vozniškim 
dovoljenjem izdanim v tujini, dokler začasno biva v Republiki 
Sloveniji. Ne glede na navedeno, je v petem odstavku predpisana 
izjema za osebe, ki jim je bilo vozniško dovoljenje izdano pri 
pristojnem organu druge države članice EU - za te osebe ne velja 
omejitev iz 151. člena, ki se nanaša na vožnjo z vozniškim 
dovoljenjem izdanim v tujini, ki je sicer za tujce predpisana na 
enoletni rok. Novost v zakonu so tudi predpisane globe, ki se 
izrečejo voznikom v primeru, ko po preteku enoletnega 
(določenega v 151. členu) oziroma podaljšanega dvoletnega roka 
(določenega v 152. členu), v katerem lahko zahtevajo zamenjavo, 
vozijo v RS motorna vozila z vozniškim dovoljenjem, izdanim v 
tujini. 

K 152. členu: 

Novost, ki jo prinaša novi zakon se nanaša na rok v katerem 
lahko tujec in državljan RS ob izpolnjevanju zakonskih pogojev 
zahtevata zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega 
v tujini za slovensko; dosedanji enoletni rok se podaljša na dve 
leti, od dneva pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji. V postopku 
zamenjave tujega vozniškega dovoljenja je na novo določena 
izjema, da ni potrebno opravljati praktičnega dela vozniškega 
izpita tudi tistim, ki so že imeli veljavno slovensko vozniško 
dovoljenje. 

K 153. členu: 

Posebna ureditev glede zamenjave vozniških dovoljenj velja za 
imetnike veljavnih vozniških dovoljenj drugih držav članic 
Evropske unije in je predpisana v tem členu predloga zakona. Po 
tej določbi lahko imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja druge 
države članice Evropske unije (ki stalno ali začasno prebivajo v 
RS) zamenjajo veljavno vozniško dovoljenje brez opravljanja 
vozniškega izpita in predložitve dokazila o telesni in duševni 
zmožnosti za vožnjo vozil. Izjeme so določene v tretjem odstavku 
tega člena, nanašajo se na primere, ko mora imetnik veljavnega 
vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije 
zamenjati veljavno vozniško dovoljenje, in sicer: 

če mu je v RS izrečen odvzem vozniškega dovoljenja ali 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
če na vozniškem dovoljenju države članice EU ni prostora za 
vpis izrečene prepovedi vožnje motornega vozila, 
v primerih ugotovljene telesne in duševne nezmožnosti vožnje 
motornih vozil. 

Ta določba začne veljati z dnem uveljavitve tega zakona in ne 
šele s pričetkom njegove uporabe (1.1. 2005), kar je določeno v 
končnih določbah. 

K 154. členu: 
jzdii' 

Določbe tega člena spreminjajo dosedanjo uredi seie 
mednarodnih vozniških dovoljenj, ki so jih izdajale PraV vgznišW 
s koncesijo. Po predlogu zakona bodo mednarodna 
dovoljenja izdajale organizacije, ki jih za to pooblasti 
notranje zadeve. 

K 155. členu: 

Evidenca o vozniških dovoljenjih, ki jo določa 155. &e 

zakona ostaja glede na sedanji zakon nespremenjena- M 
bo vsebovala še podatek, da ima oseba status voznika 

K 156. členu: 

V tem členu je dano pooblastilo pristojnemu ministra, d P^ i 
program usposabljanja za varno delo s traktorjem in M 
priključki in predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati org ^ ^ 
oziroma zavodi za izvajanje tega progama. Navede.nl

oredpi^ 
vsebuje tudi pooblastilo ministru za notranje zadeve, da V 
obrazec vozniškega dovoljenja ter postopek za izdajo■ 

K 157. členu: 

Med sistemskimi spremembami zakona je v P°9laVi" 
Usposabljanje kandidatov za voznike motornih < 
način izvajanja dejavnosti usposabljanja kandidatov z 
motornih in priklopnih vozil, ki se po predlogu zakona 
javnem interesu. Po predlagani ureditvi smejo o ' ^li 
usposabljanja kandidatov na podlagi koncesije °l ^0, 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki PoSf loV je P" 
izobraževalni zavodi, dejavnost usposabljanja kandids 
določbi tega člena prenesena tudi na pravne osebe za 
prava (društva). Koncesijo bo podeljevala Vlada RS, n 

javnega razpisa. Vlada RS pa bo tudi določila ceno 
usposabljanje kandidatov po tarifi. 

.-J« 
Pomembna novost zakona je tudi prenos pristojnosti tega P' 
iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na M'n's 

notranje zadeve; avto šola bo registrirana pri rnin,s /sirsl*° 
notranje zadeve (po veljavnem zakonu je bilo pristojno m 
za šolstvo, znanost in šport). 

Na novo je v tem členu določena vsebina registra avto šo, 
kandidatov; evidenčnega kartona vožnje in dnevnega ^ 
vožnje. V ta člen je prenesena določba o razlogih za iz ^i 
šole iz regisfra avto šol - v sedanjem zakonu so razlogi ,a>! 
v členu z naslovom Nadzor, ki je v tem poglavju Pr kll}(jf)0

5t 

skrčen le na strokovni nadzor. Razlog za prenos je s* ^go 
problematiko tega člena in prenos problematike nadzora . p 
poglavje predlaganega zakona, ki nosi naslov Stro 
inšpekcijski nadzor. 

K 158. členu: 
delo^ V predlogu zakona je določeno, da mora imeti avto šola v o 

razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovni ^i 
najmanj tri učitelje vožnje. Sedanji zakon določa kot m pje 
kadrovski pogoj le dva inštruktorja vožnje. Razlogi za P°^$gfl\k' 
minimalnega števila zaposlenih učiteljev vožnje je P'e * tud 
prepričanju, da organizacije z večjim številom zapos 
kvalitetnejše in strokovnejše delajo. 

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi terminološko sPre ^gpj* 
pojmovne zveze »voznik inštruktor«, ki jo v celoti z 
pojmovna zveza »učitelj vožnje«. 
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Za"°dom (k-18 n°va tud' določba, ki določa, da izobraževalnim 
Po,r6bno ■' oprav,iai° dejavnost usposabljanja kandidatov), ni 
kidate lP0,nievat' kadrovskih pogojev, če usposabljajo 
Po izobrgL' ™a^° v tem zavodu status dijaka in se izobražujejo 
^oričapro9ram'^ za pridobitev izobrazbe ter imajo za 
Spanji zakr°^rama določeno kot P°9°i opravljen vozniški izpit. 
Spremerr)bo°n c'0'0^a' razlik med avto šolami. Razlogi za 
^slean: so Posebnosti pri procesu usposabljanja v zavodih. 
0pravlja 0e-ls,vena sprememba je v tem, da lahko avto šola 
Se<3eža (v Iavnost usposabljanja kandidatov izven kraja svojega 

jem P0^m^n'cah), če ima ustrezne materialne pogoje. V 
javnost j0nu pa i° določeno, da lahko avto šola opravlja 
p°s'°une en ^ svoie9a sedeža le v primeru registracije Sedež avtQ .• ki ima enake kadrovske in materialne pogoje kot 
"69ac//fl l 

e■ Razlog za novo določitev je predvsem princip 
"ajevne omejitve. 

*'59- členu; 

bornih" zakona ie določeno, da lahko kandidata za voznika 
a°v°ljenie °2 ^a,e9orije H poučuje učitelj vožnje, ki ima veljavno 
Pijenje fa u^',ella vožnje H kategorije oziroma če ima veljavno n°ve določb u6itelia motornih vozil kategorije A. Razlogi za uvedbo 
^ndidatov 

6 S° vza^t0vi, da se zviša nivo procesa usposabljanja 
2^ona je i

Za. v°znika motornih vozil kategorije H. V predlogu 
0(l9ovomost n°Va določb o odgovornosti za varnost vožnje in 
^l°g zg 

za storjen prekršek med procesom usposabljanja, 
vedbo določbe je natančnejša določitev odgovornosti. 

*16°- členu: 

Zakona je na novo določeno minimalno trajanje in 
UsPosabijgSOtnost kandidata pri teoretičnem delu programa 
Pr6°stalih Piicf3 voznil<e motornih vozil (80% prisotnost v učilnici, 
^dijev) d možnost izobraževanja s pomočjo elektronskih 
'barija . a^'°9' za spremembo'so v namenu zvišanja kvalitete 

oretičnega dela programa usposabljanja. 
^ členu: 

lsč^ZbŽTčbe o tem, kdaj se lahko kandidat za voznika 
v avt0 šoli- Po določbi tega člena se kandidat n® manjka ° za6ne usposabljati, če mu do predpisane starosti 

'a "oločen :6Č k0t šest mesece- lzjema od šestmesečnega roka 
" Se lahk 23 ^and'date za voznike motornih vozil kategorije H 

"opolmu ° začnejo usposabljati u koledarskem letu, v katerem 10 starost u let 
K16*-členu: 
^ PrBdl()Q 
^otornih v *al<ona 1° nova določba, ki določa najvišjo starost 
^Qrit) Se°

zi1, na katerih se kandidati učijo vožnje. Vozila na 
^tegorij /\ U*posabljajo kandidati za voznike motornih vozil 

te9orij n ,n H ne smejo biti starejša od 8 let, vozila drugih 
^noioška

a ne starejša od 12 let. Starost vozil oziroma njihova 
c®s^em « Zas*arelost je eden bistvenih elementov varnosti v m Pometu. 
K163-členu: 
G'ecfe ng 
UsP°sabiia

Vel'avne d°ločbe o časovni omejitvi praktičnega p°čitka v t,a 'e v tem členu na novo predpisana obveznost 
Usp°sabija ra,aniu 30 minut za učitelja vožnje, po praktičnem VsaW uinj 1U ® ur- Veljavni zakon predpisuje obvezen počitek po 

jn v
Uri Praktičnega programa usposabljanja v trajanju 10 

PotJčuje ist 
ra'aniu najmanj 20 minut za voznika inštruktorja, ki e9a kandidata dve učni uri skupaj. 

K 164. členu: 

V navedenem členu je določeno, da učitelj vožnje ne sme pripravljati 
kandidata za voznika v vožnji motornega vozila po cesti, če je 
utrujen, bolan, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, če ima telesne okvare ali poškodbe 
oziroma je v takem duševnem stanju, da ne more zanesljivo 
nadzirati kandidata, ki ga uči. Glede na dikcijo sedaj veljavnega 
člena, je vsebina tega člena dopolnjena s prepovedjo usposabljanja 
tudi v primeru telesnih okvar in poškodb učitelja vožnje. 

K 165. členu: 

Zaradi prenosa pristojnosti področja usposabljanja kandidatov z 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na Ministrstvo za notranje 
zadeve, se na to ministrstvo prenese tudi pristojnost opravljanja 
strokovnega nadzora nad delom avtošol in nad izpolnjevanjem 
predpisanih pogojev za delo avtošol. 

K 166. členu: 

Na tem mestu je potrebno omeniti novouveljavljen termin 
»strokovni vodja avto šole«, ki bo nadomestil dosedanji termin 
»vodja avto šole«. Ta termin se uvaja zato, ker se z njim poudari 
zahtevana strokovnost vodje avto šole. Na novo so določeni 
pogoji za pridobitev dovoljenja za strokovnega vodjo avto šole • 
poleg izobrazbenega pogoja, ki je zahtevan že v veljavnem zakonu 
(najmanj višja izobrazba), bo morala oseba za pridobitev 
dovoljenja za strokovnega vodjo avto šole morala imeti najmanj 3 
leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje. Za osebe, 
ki bodo želele pridobiti dovoljenje za strokovnega vodjo avto šole 
se ne zahteva starostni pogoj - starost 25 let, kar predpisuje 
sedanji zakon. 

Zaradi prenosa pristojnosti na ministrstvo za notranje zadeve, je 
v tem členu dano pooblastilo ministru za notranje zadeve, da 
določi program, po katerem morata učitelj vožnje in učitelj 
predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in 
dopolnjevati svoje znanje, hkrati je dano pooblastilo ministrstvu 
za notranje zadeve za nadzorovanje izvajanja tega programa, 
programov usposabljanja za učitelja vožnje, za učitelja predpisov 
in programa usposabljanja za strokovnega vodjo avto šole. To 
pooblastilo daje veljavni zakon ministru za šolstvo, znanost in 
šport oziroma ministrstvu. 

Natančno pa je v tem členu tudi opredeljeno, da bo programe, 
naštete v prejšnjem odstavku, ki jih po veljavnih predpisih sedaj 
izvajajo pooblaščene organizacije (pooblaščene s strani 
ministrstva za šolstvo) izvajala javna agencija. 

K 168. členu: 

Poleg ostalih pristojnosti, ki jih ima po predlogu zakona javna 
agencija, je agenciji v tem členu dana pristojnost tudi za izdajanje 
in podaljševanje dovoljenj za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avto šole. Navedena dovoljenja po veljavnem 
zakonu izdaja in podaljšuje enota ministrstva, pristojnega za 
šolstvo. Določilo je spremenjeno zaradi tega, ker bo javna agencija 
zagotavljala strokovno usposobljen kader in znanje za izvajanje 
omenjenih programov. 

Hkrati pa je v navedenem členu določeno tudi, da se vzpostavijo 
evidence, kijih bo vodila javna agencija, in sicer: evidence izdanih 
dovoljenj za učitelje vožnje, dovoljenj za učitelje predpisov o 
varnosti cestnega prometa in dovoljenj za strokovnega vodjo 
avto šole. Taksativno so našteti podatki, ki jih bodo vsebovale 
evidence te evidence. 

2. 
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K 169. členu: 

Zaradi prenosa pristojnosti dejavnosti usposabljanja kandidatov 
za voznike motornih vozil na ministrstvo za notranje zadeve, je v 
navedenem členu dano pooblastilo ministru za notranje zadeve 
(pooblastilo je v veljavnem zakonu dano ministru, pristojnemu za 
šolstvo), da predpiše obrazec dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja 
predpisov in strokovnega vodjo avto šole ter pooblastilo za 
določitev postopka izdaje in podaljšanja veljavnosti in zamenjave 
dovoljenj in postopka vodenja evidenc ter za določitev cene 
obrazcev. 

K 170. členu: 

Med določbami, ki se nanašajo na odvzem dovoljenja za učitelja 
vožnje je bistvena novost ta, da izda odločbo o odvzemu dovoljenja 
za učitelja vožnje upravna enota in ne ministrstvo, pristojno za 
šolstvo, kot je to urejeno v veljavnem zakonu. 

K 171. členu: 

Po sedaj veljavnem zakonu smejo kandidati za voznike motornih 
vozil kategorije D opravljati vozniški izpit, če so poklicno vozili 
motorna vozila kategorije C najmanj dve leti ali če so kot vozniki 
inštruktorji poučevali v praktični vožnji kandidate za voznike 
motornih vozil kategorije C najmanj- dve leti, ali če so kot člani 
izpitne komisije ocenjevali kandidate za voznike motornih vozil 
kategorije C na izpitu iz vožnje vozila najmanj dve leti. 

Ker so se v RS pojavili resni problemi zaradi pomanjkanja 
voznikov kategorije D, je v zakonu predpisan milejši pogoj za 
opravljanje vozniškega izpita in je črtan pogoj o dveletni poklicni 
vožnji vozil kategorije C. Kandidat bo moral imeti najmanj pet let 
vozniško dovoljenje za kategorijo B in veljavno vozniško dovoljenje 
kategorije C ali podkategorije D1. Predpisana je višja starost za 
vožnjo vozil te kategorije, iz 21 na 24 let zaradi odgovornosti 
voznika, ki opravlja prevoz potnikov. 

Nova je tudi določba, da smejo vozniški izpit za voznike motornih 
vozil podkategorije D1 in D1+E opravljati kandidati, če imajo 
vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta in so stari najmanj 
21 let. 

K 172. členu: 

V navedenem členu so predpisani strožji kriteriji glede zahtevane 
izobrazbe za predsednika izpitne komisije. Zaradi zahtevnosti in 
kompleksnosti programov usposabljanja in ocenjevanja 
kandidatov mora imet predsednik izpitne komisije najmanj visoko 
izobrazbo. V sedaj veljavnem zakonu je za predsednika izpitne 
komisije zahtevana višja izobrazba. 

K 173. členu: % 
Opravljanje izpita iz prve pomoči je iz območnih organizacij 
rdečega križa preneseno na organizacije, ki jih bo za to pooblastil 
minister, pristojen za zdravje. S tem se odpravlja monopolni položaj 
samo ene organizacije, ki je do sedaj lahko opravljala izpite iz 
prve pomoči. 

K 174. členu: 

V tem členu je glede na sedaj veljavni zakon novost ta, da bo 
evidence o opravljanju vozniških izpitov vodilo ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve. Podatke v evidenco bodo vnašali izpitni centri, 
ki po veljavnem zakonu vodijo register o opravljanju vozniških 
izpitov. Glede na veljavne določbe o vsebini registra je v predlogu 
zakona spremenjena vsebina - vodili se bodo le tisti podatki, ki so 
nujno potrebni za področje vozniških izpitov. 

K 175. členu: 

Vsebina člena, ki opredeljuje program vozniškega > ^ 
predlogu zakona ne spreminja. Za osebo, ki žara ' ^ 
zmožnosti za vožnjo motornih vozil, sme voziti v cestne V ^ 
le tem zmožnostim prilagojeno vozilo, je določeno, 
opravljati praktični del vozniškega izpita na tako Prl ^gijeOI1 

vozilu. Nespremenjeno ostane določilo, da se v vozniško te/ 
take osebe vpiše podatek, da sme voziti le prilagojeno 
številko šasije oziroma podatek o prilagoditvi vozila. 

K 176. členu: 
ristoinei V navedenem členu je dano pooblastilo ministru, P'lb 'ggojtt< 

notranje zadeve, da izda natančnejše predpise 7a ocenjevanju in načinu opravljanja vozniškega izpita 
motornih vozil, delu izpitnih komisij, strokovnem 
članov izpitnih komisij in o evidencah in 174. člena 
zakona. To pooblastilo je ministru dano tudi po vi 
obenem pa tudi pooblastilo za določitev izpitnih centrov, 
2. odstavek tega člena. 

K 177. členu: 
. določb 

Določbe o stroških izpita so glede na veljavne ^ 
nespremenjene. Stroške vozniškega izpita plača kanoi 
določi minister, pristojen za notranje zadeve. 

K 178. členu: 

Dolžnost opravljanja zdravstvenih pregledov za kani 
voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E in •" > 
predpisana v 160. členu zakona. V predlaganem členu je ^ 
izjema, da kandidatom za voznike kategorije G Pre ^gpef 
praktičnega dela usposabljanja ni potrebno opravitizclrav, 
pregleda. Pomembna novost, določena v tem členu je, 
kandidati, ki ponovno opravljajo vozniški izpit zaradi >z ^oi" 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, Precl z ^ K' 
praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni P ^giti 
vključuje tudi pregled pri psihologu in po potrebi tudi P |J()) 
specialistih. Pri pripravi predlaganega člena se je stroka P"* $ 
na stališče, da je pri teh osebah specialistični pregled n I 
le priporočljiv. 

K 179. členu: 
■kof/tudi^ 

Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in vozni* 
predlogu zakona opravljajo pooblaščene zdravstvene org 
oziroma pooblaščeni zasebni zdravniki. 

K 180. členu: 

Sama vsebina tega člena, ki daje kandidatom za voznika 
možnost vložitve ugovora zoper izdano zdravniško SP 
se ne spreminja. Namesto uveljavljenega termina " , aVpiš^° 
spričevalo« se v zakonu uporablja termin "z°r s* 
spričevalo«. O primernosti oziroma ustreznosti tega te 
je opredelila zdravstvena stroka. 

K 181. členu: 

Razširjena je vsebina pooblastila ministru, pristojnemu za^fe(]p$ 
ki v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, P 
tudi: oP^K 
• vrsto in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo 

vozniki motornih vozil in učitelji vožnje, in " 
zdravstvenih pregledov; zas^6 

- pooblasti tudi zdravstvene organizacije oziroma ^(jo^ 
zdravnike za opravljanje kontrolnih zdravstvenih P 
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„r^nih pregledov za voznike, ki jim je bilo izrečeno 
anJe veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

^ '®2. členu: 

-'6®a c"'ena izda zdravniško spričevalo o telesni in 
^voljenja oznos}i kandidata za voznika in imetnika vozniškega 
KVIagi* vozni° motornih vozila za kategorijo F, G in H na 
Ravnilc t dne9a pregleda kandidata oziroma voznika osebni 
sP'o$/7e w a,r ie tudi v predlogu zakona še vedno izjema od 
sPričevaig °Ct>e tega Mena, po kateri izdajajo zdravniška 
Po°blašče pooblašćene zdravstvene organizacije oziroma Vp°gle<ja 

zasebni zdravniki (na podlagi pregleda osebe in 
SSQ,a/ ven Zdravstven° dokumentacijo osebnega zdravnika). V 
sPrfdeira/g V.nem zakonu osebni zdravnik izdaja zdravstvena 

voznike , sn"n duševni zmožnosti kandidata le za kandidate 
Pr69ledatuci

ate90ri'e F- Obveznost opravljanja zdravstvenega 
težav, /f/. 'za kategorijo H je v predlogu zakona uvedena zaradi 
^a,Bgorije °Je P°iavVale v praksi, ko je kandidat za voznika 
^'avstvg. pr'st0P'1 k izpitu in se je takrat ugotovilo, da je 
,8'0snfl „,° nezmožen tudi za voznika teh dveh kategorij (večja °kvara ipd.). 
K'83- členu; 
Sprsm 
«°v°lj°ne so določbe o tem, kdaj je treba imetnika vozniškega 
i°-**ieDo?

apoti,i na kontrolni zdravstveni pregled. Predlagano v°*niškeQ 
reJ)no na kontrolni zdravstveni pregled poslati imetnika 

a" Večkrat i olienia takrat, ko je bil v obdobju dveh let, trikrat azn°van zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil 
s>anje: 0rTSl"°aktivnih snovi, ali ko se pri njem pojavi bolezensko 
CB$tnsm D 

ra ali ^'ba. katere simptomi predstavljajo nevarnost v 
Pr°metnfi)0nrletu' a''ko ie v zadnjih treh letih povzročil tri ali več 
bkrat, k0 

nej*reč- V sedanjem zakonu je bila napotitev obvezna 
kletni u podan sum o nesposobnosti varne vožnje zaradi 

ute'"an'a alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi. 
4vah ietjf]

en sum se je štelo, da je bil zoper voznika v zadnjih 
P°s(0p^a večkrat (najmanj trikrat) podan predlog za uvedbo 
aa Se ° Prekršku. Pripravljalec zakona je želel s tem doseči, 
P°c<vpnVo 

teva voznikova kaznovanost za prekrške (vožnja 
p°s'onfr= a,k°ho!a, mamil..) in ne zgolj podan predlog za uvedbo a 0 Prekršku. 
Kl84-členu: 

^ravstvent) 
v°Zr>iškeo pre9lede in preglede po prenehanju veljavnosti 
'89a člena dovol/enja (ponovna pridobitev) bodo po določbah 
inšportg k°

pravliali zdravniki specialisti medicine dela, prometa 
Pr's,0ien 7',lh 130 za opravljanje teh pregledov pooblastil minister, 

kontrol Zdrav'e- v s°daj veljavnem 166. členu je predpisano, z<lravstve ne Zdravstvene preglede opravi pooblaščena 
kandidat or9anizacija oziroma zasebni zdravniki, h kateremu 

napoten z odločbo upravne enote. 

% v 
Pr8gieaa ?9U zakona ostaja določilo, da stroške zdravstvenega 
v°ZriiškenP a<?a kandidat za voznika oziroma voznik (imetnik 
Etnika v dovol'enia)- razen v primeru kontrolnega pregleda 
s,r°ške pr°

Zniške9a dovoljenja, ki opravlja delo voznika (krije 
0predeije

avna oseba ali s.p.). Natančneje pa je v tem členu 
Pr69leda

n°' da samo stroške kontrolnega zdravstvenega 
PrilaQojenlnVal'dov' 1(1 vozijo izključno svojim zmožnostim 
Sl°venije s V°zll.a' krlie Zavod za zdravstveno zavarovanje po katerj n °dani'167- Člen namreč vsebuje zelo splošno določbo, 
k°Kkor ni wS' stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda, 

določeno z zakonom. 

K 186. členu: 

V členu je sedaj rešeno vprašanje obvezne napotitve imetnika 
veljavnega vozniškega dovoljenja na kontrolni zdravstveni pregled 
tudi v primerih, če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno 
podvomi o telesni ali duševni zmožnosti imetnika za vožnjo 
motornega vozila. V sedanjem zakonu je zdravnik voznika na to 
samo opozoril in mu svetoval pregled. Novi zakon rešuje tudi 
dosedanjo pravno praznino, da se imetnika, ki je napoten na 
pregled spremlja, da pregled zagotovo opravi, o napotitvi in 
pregledu pa pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma 
zasebni zdravniki obveščajo upravne enote. Taka predlagana 
ureditev bo zagotovila, da bodo osebe, pri katerih je podan sum, 
da niso zmožni za vožnjo motornih vozil, dejansko morale opraviti 
tak pregled, sicer bo taki osebi odvzeto vozniško dovoljenje, 
dokler ne bo opravila pregleda oziroma dokler ne bo predložila 
dokazila o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo. 

K 187. členu: 

V določbe o razlogih za odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja 
predlog zakona vsebinsko ne posega. 

K 188. členu: 

Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo je v 
novem zakonu obvezen za imetnike veljavnega vozniškega 
dovoljenja, ki dosežejo ali presežejo 13 kazenskih točk, pa ne 
presežejo 17 kazenskih točk. Le-ti se morajo udeležiti programa 
izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine 
o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih odnosih med 
udeleženci v cestnem prometu. V primeru ko imetnik doseže ali 
preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih točk, 
od katerih jih doseže več kot polovico zaradi kršitev vožnje pod 
vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih 
psihoaktivnih snovi, se mora udeležiti programa izobraževanja in 
usposabljanja za varno vožnjo. Ta pa obsega vsebine o 
nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Program predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje, izvaja pa ga javna agencija. Ker po sedaj veljavnem 
zakonu ta udeležba seminarja ni obvezna (samo priporočljiva), 
ta program v praksi ni zaživel. 

K XI. Poglavju - Vozila 

K 189. členu: 

Veljavni Zakon o varnosti cestnega prometa7, določa, da smejo 
biti motoma in priklopna vozila v cestnem prometu, če: 
1) so registrirana in imajo prometno dovoljenje oziroma veljavno 

prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo in 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 (v nadaljnjem besedilu: nalepka); 

4) so v skladu s predpisi obvezno zavarovana (174. člen). 

Veljavna nalepka označuje rok, v katerem mora biti opravljen 
tehnični pregled vozila (176. člen). Nalepka se izda za motorno in 
priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu spoznano kot 
sposobno za vožnjo v cestnem prometu (188. člen). 

7 Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/ 
02,61/02 in 67/02, v nadaljnjem besedilu: ZVCP) 
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Določbe, ki se nanašajo na označevanje vozila z nalepko, bi se 
morale pričeti uporabljati dve leti po uveljavitvi ZVCP, vendar pa je 
bil s spremembo ZVCP ta rok podaljšan do 1.12.2001. Vlada 
Republike Slovenije je spremembo ZVCP predlagala na pobudo 
Ministrstva za promet, ker le to v prehodnem roku ni vzpostavilo 
sistema, ki bi zagotavljal vplačila letnih povračil za uporabo cest, 
evidenc, predvsem pa učinkovit nadzor nad vplačili. Iz tega naslova 
znaša letni prihodek proračuna okoli 16 milijard tolarjev. 

Dne 1.12.2001 je stopil v veljavo nov sistem registracije motornih 
in priklopnih vozil, katerega bistvena novost v primerjavi s 
predhodnim je v uvedbi nalepke, ki nadomešča vsakoletno 
podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja. 

Poleg ZVCP, predpisuje pogoje za izdajo nalepke tudi Pravilnik o 
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozi!3. 

Pravilnik določa, da veljavna nalepka, nalepljena na vozilo, 
označuje: 

čas, v katerem je veljaven tehnični pregled vozila oz.čas, ob 
izteku katerega je potrebno opraviti tehnični pregled vozila; 

- čas, za katerega je plačano povračilo za up°'3 

čas, za katerega ima lastnik vozila sklenjeno za 
pogodbo za avtomobilsko odgovornost. 

S tem sta funkcija in namen nalepke glede na yp0' 
razširjena. Poglavitni razlog je v zagotavljanju nadzoran ^ 
povračil za uporabo cest in sklenjenimi zavarovanji avt ^ 
odgovornosti. Na ta način se preko nalepke vzpostavi o0i 
in nadzor nad stanjem določenih javno finančnih P ^ 
(povračila za uporabo cest) oz. sklenjenimi zavaroV

mg 
zaradi tega ima nalepka trenutno visoko stopnjo varnostn 
kar pomeni tudi višjo ceno. ^ 

V obdobju od leta 1962 do 1999 se je število 
povečalo za sedemnajstkrat (karprikazuje spodnja tabe e 
delavcev upravnih enot (preje občin), ki izvajajo upravna 
v zvezi s temi vozili, pa se je v tem obdobju povečalo z 
(sedaj cca. 168 delavcev). 

Tabela: Število registriranih vozil v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 1962 do 1999. 

| Leto Skupaj 

<
 

O
 

'
 AV 

! TV SV TR PV 

I 1962 66443 27838 1 28721 893 5877 | 612 1523 1979 
1967 174122 70539| 85014 1362 11052 1130 2405 3620 
1972 328956J 98294 198493 1888 17483 2052 5434 53121 
1977 J 434482 71601 323554 J 2258 22330 3009 4973 67571 
1982 1 542793 49390 448315 2471 28570 4100 2699 7248 

I 1987 688225 22186 514850 3454 32433 7547 87609 20143 
1992 883803 13568 705731 2676 31281 8391 97314 24842 
1997 915698 8342 781025 23721 42538 7900 50531 22990 
1998 I 961350\ 9216 815997 23271 44071 8163 56187 25389 
1999 10068131 9980 850835 23191 46175 8406 61318 27780 
2000 1035984 11310 871640 2259| 48558 8702 64034 29481 
2001 1058571 11726 887977 2217 j 50440 8869 66095 31247 
2002 11173841 50787 903134 22011 522851 9037| 67490 32450 

POMEN KRATIC: 

M K - motorna kolesa (v letu 2002 so upoštevana tudi kolesa z motorjem) 
OA - osebni avtomobili, osebna specialna vozila in kombinirana vozila 
AV - avtobusi 
TV - tovorna in vlečna vozila 
SV - specialna tovorna in delovna vozila 
TR - traktorji 
PV- priklopna vozila 

• Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur. list RS, št. 
95/01, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) 
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" ^Publiid o. 
'shniineprg 

niji ie trenutno 60 pooblaščenih organizacij za 
PrB9lede Vo^,ecle motornih in priklopnih vozil, ki opravljajo tehnične 
2 ^tevnimj' 'zdaiaj° fer nameščajo nalepke na vozila. V skladu Or3snizaciij

prpdpisilahl<o nalepko stranka pridobi le v pooblaščeni 
ot>Ve*nega aw

red ,zdai° nalepke mora stranka skleniti polico 
?a uP°ra bo mob'lske9a zavarovanja ter plačati letno povračilo 
avt°tiobiisk C6St' Veiina strank sklene polico obveznega 
°bi€ajno še t?3 zavarovania (za mlajša vozila sklepajo stranke 
tračno za 

odatno Polico kasko zavarovanja) ter poravna letno 
PreQlede m0tPWabo cest v organizaciji pooblaščeni za tehnične 
Poroča 'n Priklopnih vozil. Zato sedanji sistem v praksi 
(o Pomeni d h čakalne vrste v pooblaščenih organizacijah, saj 
•tetama pov -a °Prav'la. ki postopek nekoliko podaljšajo, kar 
^iavljg ^ D Zr°ča nezadovoljstvo strank. Poseben problem se 
te^nHniprg ™erih ko za izdajo nalepke ni potreben predhodni 
'"8. č/eoa vozila (npr. vozila iz druge točke tretjega odstavka 
0r9an^ac„ stranka pa mora vseeno priti na pooblaščeno 

vsako leto, da se ji izda nalepka. 
e9istra ■■ 

°Pravljapo° m°tornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji 
°^oma priki U kraievne pristojnosti 58 upravnih enot. Motorno 
^tere jma , 0pno vozilo registrira upravna enota, na območju 
°l'roma ,a

a-Stnil< v°zila svoje stalno prebivališče oziroma sedež 
s'a'i8ga prg^Sn° Počivališče, če v Republiki Sloveniji nima 

VPravng 
ra3istrac^

0le so Posamezne upravne naloge na področju 
0r93nizacj- v°zil s pooblastilom prenesle na pooblaščene 
Po°blaščen ® opravil, ki so jih upravne enote prenesle na 
Vrs,° težav 9 0r9anizacije je zelo neenoten, kar v praksi povzroča 
U P°stopku

Predvsem pa neenotno urejenost. Tako lahko stranke 
0r9anizaCijah6a.'ft'raciie vozila pri posameznih pooblaščenih 
Ur<Xtijo vse obk' 'ma>0 pooblastila za opravljanje upravnih dejanj, 
°a ^gih t eznosli v postopku registracije vozila, medtem ko 
t0Vrstna on^a ne morei° storiti. Zato so primorane, da posamezna 
^aniePrecjsT

V'!a ureiai° na pristojnih upravnih enotah. Vse to pa 
s/ je ny dodatno izgubo časa in dodatne poti. V preteklem p°oblastna 

lnistrstvo za notranje zadeve prizadevalo poenotiti 
ole delom PraVnih 6not tem organizacijam, vendar je pri tem Prve rogjslr a uspešno. Upravne enote (razen ene) so za postopke 

ot>močju k afIJe V0ZH pooblastile pooblaščene organizacije, na 
^Pbkstu-3 er'b imajo sedež. Za vrsto drugih opravil pa so 

Prenesena zelo različno. 
širš 

"e<? $egm
s™'slu registracijski sistem po svoji funkciji združuje 

Pre9leda z ov: od registracije motornega vozila, tehničnega plzčiia carin Var°Van^a' vplačila nadomestila za uporabo cest, 
tor6j 2a-

in davk°v, do varstva okolja (razgradnja-ekologija). 
vi(1ika ter: čredno interdisciplinarno področje, ki ravno iz tega 
0r9anizac«Ce'ow'° sistemsko ureditev na področju zakonodaje, >• kot tudi funkcionalnosti. 

°nska cBntriraj 
01 tUdi or9anizacijska razpršenost področij, ki se 

<*Vno preJ° v samem postopku registracije motornih vozil, že 
Ssi se SrT)is sedanjo institucionalno organizacijo tega področja, 
9^n'čnim 6 n° pr'čne s homologacijo, nadaljuje pa z registracijo, 

n
l
ado^estiia

re9ledom' obveznim zavarovanjem in plačilom 
i"0" Se9men/Za uporabo C0st. V ta proces pa je čedalje bolj vpet 
0c" ekspert 

Varstva okolja (odjava vozil). Na to dejstvo opozarja na skupina v okviru tvvinning projekta "Internat Mar- 

ket: Horizontal Framework Legislation and Institutionai infrastruc- 
ture", ki je izdelala študijo na področju reorganizacije in celovite 
ureditve sistema v zvezi z motornimi vozili in predlagala združitev 
vseh upravnih nalog na tem področju na enem mestu v okviru 
enega ministrstva, organa v sestavi ali pa v okviru javne agencije. 

Informacijski sistem, ki se uporablja za podporo registracije vozil 
je star že 15 let. V tem času se je skladno z zakonskimi 
spremembami vsebinsko dopolnjeval in popravljal, tehnološko 
pa je ostal na infrastrukturi, ki ni več primerna za širjenje 
vzdrževanje in nadaljnji razvoj. Zaradi tega je vse več težav pri 
zagotavljanju stabilnosti njegovega delovanja (dnevni izpadi so 
vse pogostejši). 

Z novim predlogom ZVCP se spreminja ime nalepke za tehnični 
pregled vozila in sicer tako, da se bo v bodoče imenovala prometna 
nalepka, saj bo poleg tega, da bo izkazovala čas (datum), ko 
mora biti za vozilo opravljen tehnični pregled, izkazovala še čas, 
za katerega so sklenjene oziroma poravnane vse predpisane 
obveznosti. 

V 189. členu je tako določeno, da smejo biti v cestnem prometu 
motorna in pnklopna vozila (razen izjem), če: 
■ so registrirana in imajo prometno potrdilo oziroma veljavno 

prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo ali če imajo 
veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo; 

■ so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi 
tablicami, ki so izdane za njihovo označitev; 

• so predpisano označena z veljavno prometno nalepko. 

Glede na to, da je sedanji registracijski sistem v povezavi z nalepko 
za tehnični pregled že vpeljan ter so odpravljene začetne težave 
z uvajanjem sistema, želimo z novim zakonom sistem le nadgraditi 
in poenostaviti tako, da bo učinkovitejši in transparentnejši. S 
prometno nalepko bo zagotovljeno, da so vozila v cestnem 
prometu tehnično brezhibna, da so plačane predpisane dajatve 
in da je sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Ni 
možno trditi, da sistem podaljšanja veljavnosti prometnega 
dovoljenja tega ni zagotavljal, vendar je pri odločitvi za prometno 
nalepko prevladalo mnenje, da bi bilo potrebno ob uvedbi takšnega 
sistema ponovno zamenjati i/sa prometna dovoljenja (sedaj so 
izdana z neomejeno veljavnostjo), kar bi za državo pomenilo 
dodatne stroške (sedanja prometna dovoljenja bodo po uveljavitvi 
novega zakona ostala v veljavi). Prav tako se sledi smernicam 
razvoja registracijskega sistema v evropski uniji, kjer se že 
pripravljajo na uvedbo novega harmoniziranega registracijskega 
sistema, na podlagi katerega uvajajo nov registracijski dokument, 
ki bo predvidoma na plastični kartici, na katero pa ne bo mogoče 
potrjevati veljavnosti prometnega dovoljenja, oziroma bi ta uvedba 
sistem nadzora enormno podražila. 

Na mednarodni konferenci CITA izvajalcev tehničnih pregledov 
vozil, ki je potekala od 16. do 19. septembra 2003 v Belfastu in 
Dubiinu, Je bil predstavljen nov harmoniziran registracijski 
dokument, ki bo dopolnil zahteve direktive 1999/37/EC. Na nov 
registracijski dokument, ki bo v obliki kartice bo vgrajen čip, na 
katerega bo mogoče shraniti predpisane podatke o vozilu in 
lastniku vozila ter druge podatke. Omenjena direktiva bo stopila v 
veljavo v letu 2004. Zaradi harmonizacije registracijskih 
dokumentov, ki se pripravljajo v evropski skupnosti, je smiselno, 
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da se registracijsko potrdilo izda z neomejeno veljavnostjo (razen 
, za začasno registracijo), zato je smiselno, da prometna nalepka 

označuje zgoraj navedene pogoje za udeležbo v cestnem 

prometu. Predvideno obliko registracijskega 
prikazujejo spodnji dve sliki. 

CITA Conference 

Dublin 
2003-09-17 to 19 
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ISO 7816 smartcard 
♦ compact 
♦ robust: llfe expectancy 10 years 
♦ famillar bank- / health-cards... 
♦ secure 
♦ compatible 

K 190. členu: 

V členu so povzete zahteve mednarodne konvencije glede 
udeležbe vozil v cestnem prometu. V skladu s konvencijskimi 
določili je v tem členu za motorna in priklopna vozila, registrirana 
v tujini, predpisano, da smejo biti v cestnem prometu v Republiki 
Sloveniji, če imajo registrsko številko, listino o registraciji vozila in 
označbo države, v kateri je vozilo registrirano (oznaka države 
sme biti nameščena na registrski tablici). 

K 191. členu: 

Na novo je opredeljen pojem registracije vozila - ^g9's,raC'^at^ 
pomeni vpis podatkov o registrskih označbah, določenih iO 
o vozilu in lastniku vozila v evidenco registriranih 00, 
priklopnih vozil. Za registrirano vozilo bo izdano Prometn0 ggi( K"1 

kar pomeni, da registracija vozila ne bo več upravni 
do sedaj, ko se je za registrirano vozilo izdalo prometno do 
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mio v, ias(. ol°č' osebe, na katerih ime se vozilo registrira. Če je 
Solastnikj o ' USC"oseb- se registrira na ime osebe, ki jo določijo 
leasingu a/'r°ma skupni Ustniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o 
P'avice, se ^°(?

oc'be 0 zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske 
las,nikpiSn 

0 registrira na ime uporabnika vozila, če poda 
*a Ustnika v S°9lasie-v tem primeru se določila zakona, ki veljajo 
Primeru se °h'la' sm'selno uporabljajo tudi za uporabnika. V takem 
Vozila in UD °do v Pametno potrdilo vpisali podatki o lastniku 
P°sebne ruh*!?"11*" vozila- novo prometno potrdilo pa bo imelo 
^brikg za 

za vpis podatkov o lastniku vozila in posebne vPis podatkov o uporabniku vozila. 

členu: 

^69istrar" 
uPravnB en \

0z!1 bodo P° novem predlogu zakona opravljale 
^otomih in >n or9anizacije, ki opravljajo tehnične preglede 
jetniki priklopn'h vozil ter gospodarske družbe in samostojni 
°ziroma nhufamezni^' ki opravljajo dejavnost prodaje motornih 
bister, nr °Pn'h vozil, ki jih bo z javnim pooblastilom določil 
^Mstračijsk en za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
Podjetni^ n9 0r9an'zacija). Gospodarska družba in samostojni 
Prost0rov ?

sameznik bosta morala izpolnjevati pogoje glede 
V°zil v oma ov,,n opreme, kot je to določeno za registracijo 
"ozil. n'zacijah za tehnične preglede motornih in priklopnih 

Bistvgna 
0rn°9očanOV°St 'e uk'n'tev krajevne pristojnosti, kar posledično 
uPravni Bn p[avlianje postopka registracije vozil pri katerikoli 
Pret}ivaiišČG oz'roma registracijski organizaciji ne glede na 
Siovenijj sg oz'roma sedež lastnika vozila. Trenutno je v Republiki 
Pa bodo Upravnih enot in 60 registracijskih organizacij; dodatno 
®°sPodarsk'StraC-° motornih in priklopnih vozil opravljale tudi 
°Pravljajo h*- družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki 
*'iibbozja 

6lavnost prodaje motornih oziroma priklopnih vozil in 
zadeve Q^nim p°oplastilom določil minister, pristojen za notranje 
"iflsf, ng se, da s to spremembo ne bo zmanjšano število 
število tauiL.en^ bodo stranke lahko registrirale vozilo temveč bo 

aklh mest celo večje. 
^e9istrac" 
a9ancije 5° Vozil p°Hcije in Slovenske obveščevalno-varnostne 
n°,ranje'^Ji P° novem zakonu opravilo ministrstvo, pristojno za 
^'Ustrstvo 6V6' rf9istracijo vozil Slovenske vojske bo opravljalo 

konZui p^s,0ino za obrambo, registracijo vozil diplomatskih 
Hjih vodi pr0dstavništev, razen konzularnih predstavništev, 
^^Harodrrh konzularni funkcionarji, in predstavništev 
V lefl Predst 0rQ.anizac'i v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih avništvih pa bo opravila upravna enota. 

*'S* členu: 

^Ziiose bo 
regjst 

re9istriralo na predlog lastnika vozila, ko bo predlogu 
' dokaz C'J°i voz'la Priložil naslednja dokazila: 

Potrdi1° H'štvu vozila (račun o nakupu vozil, prometno 
dokazi oziroma drug ustrezen dokument s katerim se 
voziia od las,n'š,vo' vsa dokazila o spremembi lastništva 
vozila a zadnje registracije vozila oziroma od prvega nakupa 
delov v 8 vozil° ni bilo registrirano) in lastništvu posameznih 
dokum °Zlla' kl so blli naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 
Področje ° skladncst' vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo 

S ,Brn je zm p/Bdloini c 
an'šano število potrebnih dokazil, ki jih mora stranka 

f®W/o dok re9istraoiji vozila, in sicer iz sedmih na dve dokazili. 
v°č uor • zman'šano predvsem zato, ker registracija vozila re9'sfr/>anfPostopek, temveč le vpis podatkov v evidenco 

y°'"a v c 
vozil- Prometna nalepka pa je pogoj za udeležbo 

6zhibn0 t
lnem Prometu, ki izkazuje, da je vozilo tehnično Ce$f in da • za vozilo plačano letno povračilo za uporabo 

je vozilo obvezno zavarovano. 

Hkrati je v določbah tega člena rešeno tudi vprašanje dokazovanja 
izvora in lastništva starodobnih vozil ter starejših traktorjev in 
traktorskih priklopnikov. Pojem starodobnih vozil zakon natančno 
opredeljuje in določa, da o statusu starodobnih vozil odloči 
ministrstvo, pristojno za homologacijo. Dosedaj so se pojavljale 
težave pri registraciji teh vozil, ker lastniki niso imeli dokazil o 
izvoru oziroma lastništvu vozila, katera pa je bilo zaradi starosti 
vozil v večini primerov težko pridobiti. Po novem predlogu se bo 
starodobno vozilo lahko registriralo brez dokazil o izvoru in 
lastništvu, ko bo ministrstvo, pristojno za homologacijo izdalo 
odločbo o statusu takega vozila. 

Brez predložitve zgoraj omenjenih dokazil bo možno registrirati 
tudi traktor in traktorski priklopnik, če je bil izdelan pred letom 
1977, pa po letu 1976 ni bil registriran in lastništvo vozila ni sporno 
(od tega datuma naprej za ta vozila obstajajo evidence). V zvezi 
s tem je v končni določbi zakona predpisana možnost, da bodo 
lastniki lahko registrirali tudi tiste traktorje in traktorske priklopnike, 
ki so bili izdelani do uveljavitve tega zakona, ter še niso bili 
registrirani, in lastništvo vozila ne bo sporno, pri čemer pa je rok, 
v katerem bodo lastniki traktorjev lahko podali predlog za 
registracijo omejen na eno leto (od uveljavitve zakona). Rešitev 
množičnega pojava neregistriranih traktorjev je bilo potrebno na 
ta način rešiti v končni določbi zakona predvsem zato, ker številni 
lastniki traktorjev, izdelanih po letu 1977nimajo nobenega dokazila 
o lastništvu in traktorjev oz. priklopnikov ne morejo registrirati, 
čeprav bi to želeli. 

V tem kontekstu velja omeniti posebnost pri izdaji prometnih potrdil 
in nalepk. Zaradi izvajanja operativnih nalog pri odkrivanju 
prekrškov in kaznivih dejanj in njihovih storilcev, se za posamezna 
vozila policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije izda 
dve ali več prometnih potrdil in registrskih tablic, v primeru, ko 
tako odredi minister, pristojen za notranje zadeve. 

K 194. členu: 

Za registrirano vozilo se izda prometno potrdilo in predpisano 
število registrskih tablic. Zaradi ukinitve krajevne pristojnosti 
registracije vozil se spreminja vsebina registrskih tablic. Nove 
registrske tablice ne bodo vsebovale več oznak registrskih 
območij in grbov občin, temveč bo celotno ozemlje Republike 
Slovenije eno registrsko območje. S tem se razbremeni lastnike 
vozil obveze menjave registrskih tablic ob spremembi prebivališča 
oziroma sedeža (na novo registrsko območje). Občinske grbe 
bo nadomeščeno z razpoznavnim znakom Republike Slovenije 
in z znakom EU (dvanajst zvezdic), kot to določa Uredba Sveta 
št. 2411/98 z dne 03.11.1998 o priznavanju razpoznavnega znaka 
države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki 
registrirani, v prometu znotraj Evropske skupnosti. 

Izdane registrske tablice bodo vezane na vozilo, za označitev 
katerega bodo izdane, kar je novost od sedanjega zakona, ko so 
bile registrske tablice vezane na lastnika vozila. Označbo 
registrske tablice bo mogoče na posebno zahtevo izbrati tudi po 
lastni želji. Registrske tablice z izbranim delom označbe bodo 
vezane na lastnika vozila in jih bo lahko imetnik ob zamenjavi 
vozila prenesel na drugo vozilo. 

Predlog zakona določa, da vsebuje registrska tablica razpoznavni 
znak Republike Slovenije in registrsko označbo, ki jo sestavljajo 
kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk, ter prostor 
predviden za grb oziroma prometno nalepko. Registrska tablica 
izdana za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike 
Slovenije, vsebuje, namesto razpoznavnega znaka Republike 
Slovenije, zastavo Slovenije. Natančnejše predpise o vrsti, obliki, 
barvi, vsebini in merah registrskih in preizkusnih tablic bo izdal 
minister, pristojen za notranje zadeve. 
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K 195. členu: 

Člen vsebuje določilo, da se namesto pogrešane, uničene ali 
obrabljene registrske tablice izda nova registrska tablica z enako 
registrsko oznako kot je pogrešana, uničena ali obrabljena 
registrska tablica (sprememba glede na veljavni 180. člen). Ta 
določba temelji na predlogu Obrtne zbornice Slovenije, ker izdaja 
novih registrskih tablic z drugačno registrsko označbo pomeni 
obvezo zamenjave licence, TIR karneta, COP dokumentov in 
vpis v register mednarodnih prevoznikov zaradi pridobivanja 
dovolilnic. 

K 196. členu: 

Po določbah tega člena mora lastnik registriranega vozila odjaviti 
vozilo na registracijskem organu in hkrati z odjavo izročiti 
registrske tablice, če: 
- je vozilo uničeno: 
• je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 

preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov: 
- je vozilo ukradeno; 
■ je potekla veljavnost prometnega potrdila za začasno 

registrirano vozilo; 
- je veljavnost prometne nalepke potekla pred več kot letom 

dni. 

Registrskih tablic ni treba izročiti lastniku vozila, če so pogrešane, 
če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za katerega so izdane 
registrske tablice z izbrano označbo, če istočasno zaprosi za 
registracijo istega ali drugega vozila, ki ga registracijski organ 
registrira z isto vrsto registrskih tablic. Če v primerih naštetih v 
alineah lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna 
opota, na območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega 
vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno 
prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, 
pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti. 
Lastniku vozila, ki v roku 15 dni po prejemu obvestila ni izpolnil 
obveznosti, se registrske tablice odvzamejo z neposredno fizično 
prisilitvijo na stroške lastnika vozila. Prav tako mora lastnik 
registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti registracijskemu 
organu vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo 
lastništva, prebivališča oziroma sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na 
spremembo podatkov v prometnem potrdilu. 

Bistvena novost tega zakona je podaljšan rok za obvezno odjavo 
vozila iz prometa in vrnitev registrskih tablic, v primeru, če je 
veljavnost prometne nalepke potekla. Rok se bo podaljšal iz 
sedanjih 30 dni na eno leto. S takšno določbo bo rešen problem 
registracije vozil, ki se uporabljajo sezonsko (motorna kolesa, 
starodobna vozila, itd.). Po sedaj veljavnem zakonu mora lastnik 
vozila, ki uporablja vozilo le sezonsko, skleniti obvezno 
avtomobilsko zavarovanje in poravnati stroške za letno povračilo 
za uporabo cest ter si pridobiti nalepko za tehnični pregled za 
obdobje enega leta. V kolikor želi za obdobje, ko vozila ne uporablja 
vračilo preveč plačanih stroškov, mora odstraniti nalepko za 
tehnični pregled vozila, odjaviti vozilo iz prometa ter registrske 
tablice deponirati na upravni enoti vendar ne več kot za obdobje 
šestih oziroma devetih mesecev. Ker se na podlagi novega 
zakona prometna nalepka lahko izda za dobo, ko je za vozilo 
opravljen tehnični pregled in, ko so za vozilo poravnane vse 
obveznosti iz naslova letnega povračila za uporabo cest in 
obveznega avtomobilskega zavarovanja, ni razloga, da se slednji 
dve obveznosti ne moreta poravnati samo za dobo, ko se bo 
vozilo uporabljalo v cestnem prometu. Za dobo uporabe vozila v 
cestnem prometu se bo izdala tudi prometna nalepka, po preteku 
njene veljavnosti pa vozilo ne bo smelo biti udeleženo v cestnem 
prometu, lastniku vozila pa zaradi tega ne bo potrebno odjaviti 
vozila iz prometa in deponirati registrskih tablic. Zaradi možne 

zlorabe in udeležbe vozila v cestnem prometu brez 
prometne nalepke je v novem zakonu predlagana tu ' ^ -<j 
višina globe. Globa pa je predpisana tudi za voznika, 
registrsko tablico na vozilu, za katerega ni bila izdana. 

K 197. členu: 

V določbah tega člena je predpisana dolžnost predlozitv 
o uničenju vozila ob odjavi vozila, kot to določa 5. člen 
št. 2000/53/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne ' 
o izrabljenih vozilih. V kolikor vozilo ne bo izrabljeno po P ^ 
o varstvu okolja, bo moral lastnik vozila ob odjavi vozila ' 
izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se 
nahajati na lokaciji navedeni v izjavi. 

K 198. členu: 

Določbe tega člena se nanašajo na začasno ,^usnj0 
neregistriranega vozila v cestnem prometu s Prel 

tablicami in potrdilom za preizkusno vožnjo za čas, ^leP^0 H 
da se vozilo registrira oziroma za največ pet dni. r /j 
preizkusno vožnjo in preizkusna tablica sta javni orgi>o 
dovoljujeta njenemu uporabniku začasno ^ $s, 
neregistriranega vozila na območju Republike Slovenij ^jo 
ki je potreben, da se vozilo registrira. Potrdilo za preizkus g ti 
in preizkusno tablico bodo izdajale registracijske organ1 

dobo do pet dni. 

K 199. členu: 
\J 

Določbe tega člena daje pravno podlago ministru, P"s,0£e
vojske 

obrambo, da predpiše način registracije vozil Slovens ^ 
in obliko ter vsebino registrskih tablic, in pravno podlago ^ 
pristojnemu za notranje zadeve, da predpiše način reg 
vozil policije in obliko ter vsebino registrskih tablic. 

K 200. členu: ^ 

V tem členu je predpisano, da se začasno registrirajo za 
priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo ^oVOLa\rljs"' 
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, oziroma ^rto 
Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Sloveniji le „0/P 
prebivališče. Začasno se registrirajo na domačo praviio ^//a, 
osebo tudi v skladu s carinskimi predpisi začasno uvoze 
ki se uporabljajo po pogodbi o leasingu ali pogodbi o P° 
sodelovanju, sklenjeni med domačim in tujim podjetjem, ^j/0 
za sejme ali športna tekmovanja. Za začasno regist la&K 
se izda prometno potrdilo z veljavnostjo do enega 'e' gCjpe!le 

se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem b'vallLvgniji> 
iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki S trdito 
bodo registrirana v drugi državi. V tem primeru se prometn ^ vol'10. 
za vozilo izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da ^ 
prepelje v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ i 

~AQ()OI 
V teh določbah je, glede na veljavni zakon, dodatno 0,v0Jsipra^. 
da se lahko začasno registrirajo tudi vozila, ki so biia 
v Republiki Sloveniji in so bila ukradena, pa so jih tul' ■z$ 1 
organi izsledili. Prometno potrdilo za takšno vozilo s e\je " 
veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo P gg pri 
Republiko Slovenijo, oziroma največ za 30 dni. Se loVgnij° 
prevozu takšnega vozila iz tuje države v Republiko ^ ttjji 
pojavljajo velike težave, saj vozila ni mogoče regis"1 

državi, ker nima ustreznih dokumentov. 
w lai,0redM° 

V zvezi z začasno registracijo je potrebno omeniti, daje jjgpih' 
zakona upoštevan tudi predlog o ukinitvi posebnih " ^gS0 
registrskih tablic za vozila, ki se začasno registrirajo. Na p0 s 
jih bodo navadne bele registrske tablice, kar bo do 
podzakonskim aktom. 
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K2°1-členu: 

đ8'"OdoDo/denCe re9'str'ranih vozil, predpisana v tem členu, je 
We<j p!°na glede na vsebino določeno v veljavnem zakonu, 
^tegoiijl v 

8 ■? voz'lu se bodo dodatno vpisovali tudi podatki o 
®Bvilki voyf znaml<i, tipu, varianti in izvedbi, identifikacijski 
Pre9ledu b'ri' k°di motoria- Podatki o opravljenem tehničnem stsnje, vi° ° dodatno vsebovali datum pregleda, ugotovljeno 
p°same?n t u^otovliene napake in izmerjena vrednosti na 
Ustreznost ■ napravatl ,n opremi vozila. Številko izjave o 

! 'n teflnični brezhibnosti vozila nadomesti številka 6nta 0 skladnosti vozila. 
eWdenco 
*štfeve 

e9ls,nranih vozil bo vodilo Ministrstvo za notranje 
0r9aniz'ac/j° atke v evidenco pa bodo vnašale registracijske 

***. členu: 

n°trai^ebigfvedene9a člena, ki daje pravno podlago ministru za 
r6gistracije 

eve za Majo podzakonskih predpisov na področju 
n°tranit> t ^^ornih in priklopnih vozil, minister, pristojen za 

»dS**«* predpise o registraciji in izdaji prometnega 
Pod 'i°f'aVi mo,ornih in priklopnih vozil, prijavi sprememb 

regist? I aniu veljavnosti prometnega potrdila za začasno 
Promet*00 voz'10 ,n določi obrazec prometnega potrdila, 
za Prg

n?aa Polrdila za začasno registrirano vozilo ter potrdila 
remJZkusno v°žnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in mere 

■ doSSk'h m Preizkusnih tablic; 
zg rec]

Ceno' y i° lahko kot strošek administrativne storitve 
renicE ac'i° izdajo prometnega potrdila zaračunava 

' doiočiaC''ska or9an'zacija; 
renht P°stoPek, pogoje in stroške za izbiro dela označbe 

• doZittablice: 

vožnji0'0 Postopek za izdajo potrdila za preizkusno 
' doi0fi ln preizl(usne tablice 

vozu na®n v°denja evidenc registriranih vozil in evidenc 
DroiJi/3 ^atera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo in 

• SSz9 **»■■ 
lastni vo°i 23 re®'strske 'n preizkusne tablice, ki jo plača 

Vternii 
i° kot stmi t raz^rieno pooblastilo ministru za določitev cene, ki 
Prornetnea6k administrativne storitve za registracijo in izdajo 
ločitev po,rd'la zaračunava registracijska organizacija in za cene za registrske in preizkusne tablice. 

03. členu: 

^hičnin C'e" °Prede!juje sam pojem tehničnega pregleda. 
Vlatke Q^edje opredeljen kot postopek, s katerim se ugotavlja 
%/fipo v°zHu, stanje naprav in opreme vozila in izpolnjevanje 
Predaj 9°levza v°zilo. določenih z zakonom in s podzakonskimi 

H*°4-členu: 

te^nlčni^b0 ^ zakon sistemsko posegel na področje opravljanja 
°Pravijan 

pre9ledov motornih in priklopnih vozil; dejavnost 
*tonJVl

ehnlenih Pregledov je v zakonu opredeljena kot 
vržen SS 'zvaia na način gospodarske javne službe in je tovnih s,uTĆpiSOm' ki ureiai° področje izvajanja gospodarskih 

Opravljanje dejavnosti tehničnih pregledov je v tem členu 
opredeljeno kot gospodarska javna služba. Tehnično 
pregledovanje vozil namreč zahteva preverjanje stanja 
predpisanih naprav in opreme, merjenje zavornih učinkov, 
merjenje emisij izpušnih plinov in preizkusov zavornega sistema 
in drugo in je dejavnost v javnem interesu, ki se mora izvajati 
nemoteno in trajno ter je lahko zaupana tudi gospodarskim pravnim 
subjektom, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Javni interes je 
izkazan v zakonu o varnosti cestnega prometa, v katerem je kot 
obvezen pogoj za udeležbo vozil v prometu predpisana pridobitev 
prometne nalepke, ki se izda le na podlagi opravljenega tehničnega 
pregleda. Brezhibno stanje vozila pa je za udeležbo v cestnem 
prometu predpisano tudi z mednarodnimi konvencijami. 

Kot ena najustreznejših oblik zagotavljanja gospodarske javne 
službe ■ tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil - je v 
zakonu opredeljena koncesija, ki se bo podeljevala pravnim 
osebam na podlagi javnega razpisa, kar bo zagotavljalo večjo 
transparentnost postopka podelitve koncesije ter enakopravno 
obravnavanje gospodarskih subjektov, ki bodo pod enakimi pogoji 
lahko pridobili koncesijo za opravljanje tehničnih pregledov. Z 
izvajanjem koncesijske dejavnosti se praviloma povezuje 
uresničevanje specifičnih nacionalnih interesov države, saj je za 
tovrstna razmerja značilna tudi določena stopnja pravnega 
varstva, ki se udejanja prek predpisov področne narave. Država 
si mora prizadevati po eni strani za visoko kakovost pregledov 
vozil, kar terja ustrezno prometno varnost udeležencev v cestnem 
prometu; po drugi strani pa se s podelitvijo koncesije zagotavlja 
nepristranost, ki bo regulirana z instrumenti izvajanja finančnega 
in strokovnega nadzora pri izvajalcih ter posledično s predvidenimi 
možnostmi odvzema koncesije (212. člen). 

K 205. členu: 

Za tiste organizacije za tehnične preglede, ki bodo opravljale 
preglede na več kot eni lokaciji, je v tem členu posebej določeno, 
da morajo na vsaki lokaciji izpolnjevati pogoje, ki so določeni za 
poslovne prostore, predpisano opremo in naprave ter strokovne 
delavce. 

K 206. členu: 

V citiranem členu je za organizacije za tehnične preglede 
natančneje predpisano, katere strokovne delavce morajo imeti 
zaposlene v organizaciji, predpisana je oblika zaposlitve in 
zahtevana izobrazba tako za vodje tehničnih pregledov kot tudi 
za kontrolorje tehničnih pregledov. Delavci, ki bodo opravljali 
postopke registracije motornih in priklopnih vozil morajo po 
določbah tega člena imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo 
in opravljen preizkus usposobljenosti. 

K 207. členu: 

Po določbi tega člena bodo opravljali kandidati za vodje tehničnih 
pregledov in za kontrolorje izpit, kandidati za delavce, ki opravljajo 
postopke registracije motornih in priklopnih vozil, pa preizkus 
usposobljenosti. Izpit in preizkus usposobljenosti bodo opravljali 
pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. 
Po sedaj veljavnem zakonu delavci, ki opravljajo postopke 
registracije vozil opravljajo preskus usposobljenosti pred komisijo, 
ki jo imenuje upravna enota na območju katere ima pooblaščena 
organizacija svoj sedež. Opravljanje preizkusa usposobljenosti 
pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve 
je nujno zaradi poenotenja kriterijev pri preizkusih usposobljenosti 
teh delavcev. 
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K 208. členu: K XII. Poglavju - Javne prireditve 

Pogoji glede poslovnih prostorov, v katerih se opravljajo postopki 
tehničnih pregledov in registracije vozil se ne spreminjajo, dodaten 
zahtevan pogoj je, da morajo imeti organizacije za tehnične 
preglede preizkuševalne steze za opravljanje tehničnih pregledov 
tistih vrst motornih in priklopnih vozil, za katere si pridobijo 
koncesijo. Veljavni zakon pa dopušča možnost, da ima 
pooblaščena organizacija, kadar to terjajo razlogi, le 
preizkuševalno stezo za preizkušanje osebnih avtomobilov in 
motornih koles (če to dovoli minister, pristojen za notranje zadeve). 

K 209. členu: 

Med določbami ki urejajo ustreznost merilnih naprav, ki jih morajo 
imeti organizacije za opravljanje tehničnih pregledov je v tem 
členu dodatno določeno, da v kolikor za merilne naprave ni 
predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti le-te kalibrirane. 

K 210. členu: 

Na področju tehničnih pregledov so v tem členu predpisane večje 
spremembe glede na veljavni zakon. Najbolj bistvena novost je 
ta, da se za večino novih vozil opravi prvi tehnični pregled tri leta 
po prvi registraciji vozila, drugi in tretji tehnični pregled pa nato v 
dveletnih razmikih (prvi po treh letih, drugi po petih letih in tretji po 
sedmih letih). Nadalje se tehnični pregled opravi na eno leto, šest 
mesečni pregledi za vozila starejša od dvanajstih let se ukinjajo. 
Podaljšanje rokov tehničnih pregledov izhaja iz ocene stanja 
starosti vozil v Republiki Sloveniji in ugotovitve, da se v zadnjih 
letih ugotavlja manj okvar in odkritih napak na vozilih mlajših od 
sedmega leta starosti, kar je posledica tehnološko bolj 
izpopolnjenih vozil. Ukinitev šestmesečnih tehničnih pregledov 
za vozila starejša od 12 let je smiselna in utemeljena, ker pri teh 
vozilih ni bilo beleženih večjih odstopanj pri okvarah glede na 
vozila, ki so mlajša od 12 let. Prav tako pa tudi z vidika varnosti 
cestnega prometa oziroma udeležbe tovrstnih vozil v prometnih 
nesrečah, ni posebnih varnostnih zadržkov oziroma statistično 
pomembnih podatkov, ki bi kazali na varnostni zadržek glede 
šestmesečnih tehničnih pregledov. V letu 2001 je bil namreč 
nepravilnost na vozilu kot vzrok za prometno nesrečo ugotovljena 
v 48 primerih, v letu 2002 pa v 46 primerih, kar je glede na skupno 
število prometnih nesreč (39.722 v letu 2001 oziroma 39.601 v 
letu 2002) dejansko zelo majhen delež. Pri tem je treba omeniti, 
da so v navedenih primerih upoštevana vsa vozila ne glede na 
starost, kar pomeni, da je delež vozil starejših od 12 let še manjši 

K 211. členu: 

Veljavna določba o obveznosti pregleda za tista motorna in 
priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo, predelujejo ali 
dodelujejo, v skladu s predpisi o homologaciji, vsebuje obveznost 
pregleda tudi za predelavo posameznih naprav in opreme vozil. 

K 212. členu: 

V členu so taksativno našteti razlogi, zaradi katerih lahko Vlada 
Republike Slovenije organizaciji za tehnične preglede odvzame 
koncesijo za opravljanje tehničnih pregledov vozil. 

K 213. členu: ' 

Poleg pooblastil za izdajo podzakonskih predpisov na področju 
tehničnih pregledov vozil, vsebuje navedeni člen pravno podlago, 
ki daje ministru, pristojnem za notranje zadeve pooblastilo, da 
predpiše pogoje in način izvajanja javnega pooblastila, ki ga bodo 
pridobile gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, za opravljanje 
postopkov registracije vozil. 
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K 214. členu: , 

V poglavju o javnih prireditvah, v tem uvodnem členu, je* 
določba, ki napotuje na uporabo določb zakona ojavnih'z 

v primeru, da ta zakon določenih vprašanj ne bo urejal 

K 215. členu: 

Bistvena novost, vsebovana v tej določbi je, da ctovol^lno^i 
izvedbo javne prireditve na cesti izda upravna enota, na ^ 
katere se bo prireditev pričela. Upravna enota oziroma p ^ 
upravni organ bo po novem pristojen tudi za izdajanje do ^ 
primerih, ko bo prireditev potekala na območju dve ^ 
upravnih enot. S to določbo se razmejujejo pristo/n lt 
upravno enoto kot prvostopnim organom in ministrs 
notranje zadeve, ki bo odločalo o pritožbah zope' 
dovoljenja. 

K 216. členu: 

Za razliko od veljavnih določb poglavja o prireditvah na c&' p 
v tem členu ločeno opredeljena termina »prireditvena P ^ 
-prireditveni prostor«. Prireditveni prostor namreč zal9 ^ti 
prireditveno progo. Njen pomen je bilo potrebno zaradi nej 
tolmačenja v postopkih izdaje dovoljenj za prireditve, Pre 

definirati. 

K 217. členu: 

„ho dol Tudi v tem členu se organizatorja napotuje na UP° lm#)$ 
Zakona o javnih zbiranjih, in sicer glede predložitve za ^ 
prilog, ki jih mora organizator vložiti vlogi za izdajo d°' ^ ju 
Določen je splošen rok za vložitev vloge pri pristojnem °r9,^ri 
sicer 7 dni pred dnevom prireditve, razen za tekmovalno ^ ti 
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športih na ces ^ 
prireditve, ki bodo potekale na območju dveh ali več 
enot, pri katerih pa je rok nespremenjen, (vložitev najma I 
pred dnevom prireditve). 

. . da bO& 
V tem členu je vsebovana nova določba, ki predpisuje, ^ 
morali pristojni upravni organi pri odločanju o izdaji do' 
upoštevati tudi določbe zakona o športu in koledarje P ^o 
nacionalnih panožnih zvez. Upravni organi bodo "r"3 '.Ld^6, 

podlago za presojo izpolnjevanja pogojev za izvedbo P 
upoštevajoč pri tem določbe Zakona o športu. 

K 218. členu: 

Uporaba posebnega znaka za spremljevalna vozila pri sPrB^flgpl 
prireditve je določena že v veljavnem zakonu; določba teg ^s 
opredeljuje spremljevalce, ki z vozili spremljajo ude 
prireditve in za katere ta dolžnost velja (reditelji' 
spremljevalno osebje). 

K 219. členu: 
n$ti ^ 

Stroške za sodelovanje policije zaradi zagotavljanja va ^fh 
prireditve, po določbi tega člena, krije organizator sarn' g(jSWs' 
ko bremenijo stroški sodelovanja policije proračunska s ^ 
so v tem členu predvideni za izvedbo velikih mednarodnih I" 
prireditev. 

K 220. členu. 

Dolžnost vzpostavitve prireditvenega prostora v Prefinle tfivt- 
je tudi v predlogu zakona naložena organizatorju Pn

g2ngčh 
Nanaša se na odstranitev prometnih znakov, drugi*1 



naPrav in 0 
Prirectit\,e 

me' so bili postavljeni na cesto zaradi izvedbe 

^Xlli p_ . 
9 avju - Strokovni in inšpekcijski nadzor 

K^Henu: 

^Brio 0(j d . 
Ur®jan S(rok ^ urejajo inšpekcijski nadzor, je v tem členu 
*adeve nad vr" nadzor, ki ga bo vršilo ministrstvo za notranje 
JsPosabijan- lzvaianiem predpisov o vozniških dovoljenjih, 
'*Pitih, renJ?m ~anci'da,ov za voznike motornih vozil, vozniških 
bornih in ^ motornih in priklopnih vozil, tehničnih pregledih 
"acesft Strok voziltzdai° dovoljenj za javne prireditve 
Hladnosti v T"nadzor nad izvajanjem predpisov o ugotavljanju 
^is ureie- b° opravllal° ministrstvo, pristojno za promet, 0 v drugem odstavku tega člena. 
K^- členU: 

^ P^0(//q 
,e9a zakona31*0"3 '"špekcijski nadzor nad izvajanjem določb 
skuPn8m Po

ln, predPisov, izdanih na njegovi podlagi opredeljen v 
na<t*0r nad d ?V'U' Na novo ie v tem °lenu uveden inšpekcijski 
bornih i/o 6,°m supiektov, ki usposabljajo kandidate za voznike 
ganjen) n ' naC* opravlianjem postopkov registracije in nad 
""o Po doi°-l,arT)OV za voznil<a začetnika. Inšpekcijski nadzor 

^cfeve prom°C/ /®9a <?'ena opravljali inšpektorji za upravne 
e a ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. 

členu: 

'gorjem « 
0rr)°gočai ° P° dol°čbah ,e9a člena dana večja pooblastila, 0^iru svojih Učinkovi,e& nadzor. Inšpektorji imajo pravico, v 

Pr°rr>etui pr- P?°blastil opravljati inšpekcijski nadzor v cestnem 
naPrave jn ' 

er imajo pravico ustaviti vozilo in pregledati 
lazila, ki°

premo na vozilu, ter druge dokumente oziroma 
n^or s° Predmet inšpekcijskega nadzora. Inšpekcijski 
Or9anizaciiah,ahko opravliali v prostorih avtošol, registracijskih n*bora ngd 

er or9anizacijah za tehnične preglede. Pri opravljanju 
pr: usP°sabijanjem kandidatov bodo inšpektorji lahko 

Uporabljan prak,'čni vožnji v vozilu avto šole. V ta namen bodo 
S"ef'°bno 0p^acena službena vozila in posebno tehnično in 

***<■ členU: 

'^Pektorti 'ya ^lena so predpisani pogoji, kijih morajo izpolnjevati 
0iPravljen 'fa se nanašajo na izobrazbo, delovne izkušnje, 
^^'onalna 23 inšpektorja ter na posebne pogoje in druga e"a njeq0 

Znanja- Podpisan je tudi prehodni rok enega (od 
°Pravijene "e®a imenovanja), v katerem mora inšpektor, ki nima 

* strokovnega izpita za inšpektorja, ta izpit opraviti. 
S2s-členu: 

? čl^n daje 
3 'Zda slu ministru, pristojnemu za notranje zadeve, 

«azuje on izkaznico in značko, s katero se inšpektor 
°Pravljanju nalog nadzora. 

f^PakcijskJo inšpektoiju dano pooblastilo, da sme pri opravljanju 
L 0pra"lo. nf3 nadzora pregledovati poslovne prostore, naprave 
J Se nanaša ■ ^6dovat' pogodbe, listine, spise in dnige dokumente, ol°čbi tegjm "a 'zvaianie določb tega zakona. Inšpektorju je po 
, 0r9an/>ac.-c.e'1a dana pravica, da ugotavlja istovetnost oseb, ki 
t ^ khko opravliai° delo. V tej določbi so določeni tudi ukrepi, 

feJ'reime inšpektor pri ugotovljenih nepravilnostih 
ničnega pregleda, odvzem nalepke..) 

K 227. členu: 

V tem členu so natančno opredeljena pooblastila inšpektorju pri 
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v organizacijah, ki 
usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo 
programe za voznike začetnike, opravljajo registracijo motornih 
in priklopnih vozil ter v organizacijah za tehnične preglede motornih 
in priklopnih vozil (pregled evidenc, zaseg listin, zaslišanje strank 
in prič..). 

K 228. členu: 

Pooblastilo za odreditev posebnih ukrepov pri ugotovljenih kršitvah 
določb tega zakona, je vsebovano v tem členu. Ti ukrepi pa so, 
med drugimi tudi prepoved opravljanja dela organizaciji oziroma 
osebi, možnost predlaganja uvedbe disciplinskega postopka za 
delavca, predlaganje odvzema koncesije, napotitev delavca na 
ponovno opravljanje izpita oziroma preizkusa. 

K 229. členu: 

V primerih, določenih v tem členu, sme inšpektor izločiti vozilo iz 
prometa. Ta ukrep bo inšpektor odredil npr. takrat, ko bo 
ugotovljeno, da ima vozilo vgrajene nehomologirane naprave, 
opremo: da vozilo ni registrirano oziroma tehnično brezhibno; ni 
obvezno zavarovano; ni na predpisan način označeno z 
registrskimi tablicami. Inšpektor ima v primerih iz tega člena 
možnost tudi odvzeti registrske tablice ali prometno nalepko. 

K 230. členu: 

Ukrep napotitve vozila na ponovni tehnični pregled oziroma 
odvzem nalepke za tehnični pregled lahko odredi inšpektor tudi v 
primeru, če je podan samo sum, da vozilo ni tehnično brezhibno, 
da ima vozilo vgrajene nehomologirane naprave in opremo, ter 
tudi takrat, ko je podan sum, da je bilo vozilo tako poškodovano v 
prometni nesreči, da ni sposobno varne udeležbe v cestnem 
prometu. 

K 231. členu: 

V zadnjem členu poglavja o strokovnem in inšpekcijskem nadzoru 
je vsebovana splošna določba, da se za inšpektorja in inšpekcijski 
nadzor uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, 
in sicer glede tistih vprašanj, ki jih ta predlog zakona ne ureja 
drugače. . 

Z določbami o inšpekcijskem nadzoru je pripravljalec zakona 
sledil med drugim tudi zahtevam direktive 96/96/EC o nujnosti 
zagotavljanja učinkovitega nadzora nad izvajanem tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil, registracije vozil ter o stanju 
predpisanih naprav in opreme na vozilu tudi potem, ko so vozila 
v cestnem prometu. Prav tako pa nova direktiva o vozniških 
dovoljenjih zahteva učinkovit nadzor na izvajanjem predpisov s 
področja vozniških izpitov, usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil in izdajanjem vozniških dovoljenj. 

K XIV. Poglavju - Posebni varnostni ukrepi in 
pooblastila 

V tem poglavju so v novem zakonu o varnosti cestnega prometa 
združena vsa policijska pooblastila. V dosedanjem zakonu so bila 
namreč nekatera pooblastila, kot npr. prepoved vožnje in začasen 
odvzem vozniškega dovoljenja, v drugih poglavjih, s čimer 
preglednost in prepoznavnost določb ni bila optimalna. 
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K 232. členu: 

V tem členu se določa odgovornost lastnika vozila, če je to fizična 
oseba, oziroma odgovorne osebe, če je lastnik pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna 
lokalna skupnost za prekršek, pri katerem ni bilo mogoče 
ugotoviti, kdo je storilec. Ta določba je povzeta iz sedaj veljavnega 
zakona (ZVCP-C) in sledi priporočilu iz odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije št. U-l-313/98 z dne 12.4.2000, s 
katero je to razveljavilo prvi odstavek 215. člena ZVCP (Ur.list št. 
30/98). 

K 233. členu: 

Poleg novega vsebinskega povezovanja policijskih pooblastil so 
policisti v tem členu dobili možnost podaje obdolžilnega predloga 
sodišču v primeru ogrožanja ali povzročitve prometne nesreče, 
razen v primeru, ko gre za prometno nesrečo z neznatno 
nevarnostjo. V tem členu je na novo pravno opredeljen prekršek 
povezan z ogrožanjem drugega udeleženca v cestnem prometu 
in povzročitvijo prometne nesreče razen prometne nesreče z 
neznatno nevarnostjo. Po tej določbi bo glede na novi Zakon o 
prekrških vodil postopek sodnik, saj je poleg globe predpisana 
tudi stranska kazen v višini najmanj 6 kazenskih točk, v določenih 
primerih pa tudi prepoved vožnje motornega vozila. Zakon o 
varnosti cestnega prometa iz 1.1998je uvedel novost, da prometne 
nesreče I. kategorije obravnavajo tudi policisti. V času izvajanja 
tega zakona so se pokazale slabosti tega sistema, ki so posledično 
vodile k slabši pravni varnosti strank v postopku obravnavanja 
prometnih nesreč in njihovemu nezadovoljstvu z nadaljnjim 
postopkom. 

Slabosti, ki so se pokazale pri policijskem obravnavanju prometnih 
nesreč: 
- Nekateri policisti so se pojavili v vlogi sodnika, ki odloča o 

odgovornosti za povzročitev prometne nesreče, kljub 
neizkušenosti in kratki delovni dobi v policiji; 
Policist so se naenkrat pojavili v vlogi sodnik oziroma arbitra, 
ki odloča o odgovornosti za povzročitev prometne nesreče, 
v kateri sta običajno udeleženi dve stranki; 
Policisti izdajajo plačilne naloge obema udeležencema 
prometne nesreče, ker nočejo prevzeti naloge razsodnika; 

- Povzročitelji prometnih nesreč zamujajo rok za ugovor zoper 
plačilni halog (8 dni), ker se v tem obdobju ukvarjajo z 
zavarovalniškimi zadevami in povrnitvijo> škode ter popravilom 
vozila; 
Tog procesni sistem, saj policija nima možnosti spremeniti 
pravno kvalifikacijo prekrška, ki ga je na kraju določil za 
udeleženca prometne nesreče policist. To lahko v skladu z 
veljavnim zakonom o prekrških stori le sodnik za prekrške, 
vendar mora storilec ugovarjati zoper izdan plačilni nalog; 

- Zavarovalnice opirajo svoje odločitve o povrnitvi škode na 
izdane plačilne naloge, ki pa niso odločbe, s katerimi je bilo 
odločeno o povzročitvi prometne nesreče, zaradi česar so 
lahko stranke v postopku povrnitve odškodnine zavedene ali 
celo prikrajšane za odškodnino. 

V letu 2002je policija obravnavala in s plačilnim nalogom zaključila 
27.672 prometnih nesreč, v 16.258 primerih pa je bil v nadaljnji 
postopek sodniku za prekrške predlagan povzročitelj prometne 
nesreče. 

V zvezi zna vodenimi izdanimi plačilnimi nalogi je bilo vloženih 396 
ugovorov, niso pa zanemarljivi podatki o pritožbah na postopke 
policistov v skladu z 28. členom Zakona o policiji ir zvezi z 
obravnavanjem prometnih nesreč. Leta 2001 je bilo v zvezi s tem 

področjem podanih skupaj 175 pritožb, od tega je bilo ^ 
pritožb utemeljenih, v letu 2002 pa je bilo vloženih 15 P.g ^ 
katerih je bilo 24 (15,2 %) pritožb utemeljenih. V prvi P (J 
2003je bilo v zvezi s tem podanih 98 pritožb, od kateri 
(19,38 %) utemeljenih. 

Iz navedenih statističnih podatkov izhaja, da je ^teV^°rgia0 
zoper delo policije in ugovorov zoper plačilne naloge sic 
majhno, vendar pa je zaskrbljujoč podatek, da se pove^ 
utemeljenih pritožb. Navedena ugotovitev je zagotovo Jg 
z neustreznimi delovnimi izkušnjami in delovno dobo<p 
obravnavajo prometne nesreče, kar se je izkazalo tudi 
veljavnega sistema. 

u san^i1 

V drugem odstavku 233. člena je predpisan tire ^ pp 
prepovedi vožnje motornega vozila, ki ga izreče so 
ogrožanju je izrek te sankcije obvezen, pri prome ^ ^ 
(seveda gre samo za prometne nesreče, ki se obrav 0lJlel^ 
prekrški) pa so taksativno naštete tiste najhujše kr^,ve^vZf0či^ 
pravil oziroma določb zakona, ki v vzročni zvezi s P 
prometne nesreče zahtevajo izrek te sankcije. 

K 234. členu: 
d 

Novi Zakon o prekrških (ZP-1) v tretjem odstavku 52. ®e^s]ce<13 

da se lahko hitri postopek izvede tudi v primerih, do*K 
postopek ni dovoljen, če je v materialnem zakonu tak 
V Zakonu o varnosti cestnega prometa je v234. členu UP" 01 
navedena možnost za izrekanje kazenskih točk. Kaze ^ 
bo lahko v hitrem postopku izrekal prekrškovni organ 

odločbami v hitrem postopku. ^ ^ 

Prekrškovnemu organu je omogočeno izrekanje do "^9' 
kazenskih točk. To pomeni, da lahko prekrškovni orga ^g!\icefl 
pisni odločbi poleg globe še kazenske točke t'st'r^,olxenO $ 
prekrškov, ki so kršili kazenske določbe, v katerih je d ^ 
največ 5 kazenskih točk v določenem številu ali v razP" 

6 a"' * 
Če je v kazenski določbi določena stranska kazen ^ jit 
kazenskih točk bo prekrškovni organ zbral potrebne P s0jo 
z obdolžilnim predlogom zadevo odstopil v nadaljnj 
sodniku. 

to$ 
Prekrškovni organ bo moral podatke o izreku kazerS^rStvtJli 

storilcu, ki so mu bile izrečene, posredovati ™'n vodenis 

pravosodje, ki je po Zakonu o prekrških pristojno z 
skupne evidence o številu kazenskih točk in PrajnVOljeri1' 
odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega d 0 

Posredovanje je mogoče izvršiti s poslano fotokopijo ^ \i 
prekršku s podatki o pravnomočnosti odločbe, lah*0 " 
elektronski obliki. ^ 

Ker Zakon o prekrških ne predpisuje postopka izreka P'e"oSgie 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec prekrs ^čtfi 
ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu dol°*K 
prekrškovnega organa, je v tretjem odstavku podrobn0Irgngtii^e 

način izrekanja tega ukrepa, ki sledi stranski sankciji. r sOd0' 
veljavnosti vozniškega dovoljenja v tem primeru izre. 
na območju katerega ima imetnik vozniškega dovoljeni rese'e 

začasno bivališče. Če pa storilec prekrška doseže a 

18 kazenskih točk z odločbo sodišča, se v zvezi z > .Q(j0io6^ 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja uPorabl^0/refli, ® 
devetega odstavka 77. člena Zakona o prekrških, kar p 
je za izrek v tem primenj pristojno sodišče, ki je odločalo °P ^p 
zaradi katerega je storilec dosegel ali presegel predp'sa 

kazenskih točk. 
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Podobno k ° bo 4- odstavka 22. člena Zakona o prekrških je, 
Unskih to• doseclaniem ZVCP, določena nižja meja števila 
v°Zr,iškeaari k'-so PredP'sane za izrekprenehanja veljavnosti 
^ostaja olienia< za voznika začetnika. Število 7 kazenskih 
tega števi"eSPremen'eno 9lede na Preišni° ureditev. Pri določitvi 
Sanhij, Dri/aZensk'h t0^k so bile upoštevane spremembe 
hujše kr$jtv i6 bilo upoštevano predvsem dejstvo, da so 
s,anjgm 

e Vzvezl z največjo dovoljeno hitrostjo in psihofizičnim 
točk, kiom znikov sankcionirane s tolikšnim številom kazenskih 
^0lienia°9Oča s°dišču izrek prenehanja veljavnosti vozniškega 
Prel<rška Vozniku začetniku že ob enkratni storitvi takega 

s® vsebineL°V do 240 so povzete iz dosedanjega zakona in 0 niso spreminjale. 
K^-členu: 

'-'en ureia 
n°tranje z !f Posredovanje osebnih podatkov Ministrstvu za 
1°ločene Dri6' Pol'cW- upravnim enotam in javni agenciji, 
'lajajo ja°n^p6 pa tudi drugim organom in organizacijam, kadar 

*236- členu; 

h jih CaU S° dol°č8ne obveznosti voznika glede dokumentov, 
delovanj lme,! med vožnjo pri sebi, in glede omogočanja in pri pregledu vozila, opreme, naprav in tovora. 
K23?- členu; 

^ Prve 
ls^asno°,oHaVl<U fe®a člena so našteti primeri, v katerih policist 
naaaijnj0 vo yzame vozniško dovoljenje in vozniku prepove 
" Zve*i z v Zn~° VdrU9em m ,reliem odstavku je določen postopek račanjem začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. 
a»- 

0ot°čbe 23o M Ces>nega D ' a se vnašajo na razloge za izločitev vozila iz 
Preizkusnih°t

m6-aodvzem prometne nalepke ter registrskih ali s">e v Prjm 
lic- Novost je določba osmega odstavka, po kateri 

naciorr>8stnf^U' da so v V0Z'10 vgrajene nehomologirane naprave, 
napra u 

e" ali °Prema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni 
Zs to v02n0 B. °Prema ali sklopi niso tipsko ali posamično odobreni 
n'Pre9led ti !?■' ' vozil°iz prometa in odvzeti nalepko za tehnič- 
" °bvezno J pristoin' inšpektor. 239. člen določa trajanje izločitve 

1/0W° g c ® Ustnika vozila, da najkasneje v 24 urah odstrani 
s. če niso odpravljeni razlogi za izločitev. 

K*40-členu: 
Ta člen Pre9ledain

Va.la.razl°ge za odreditev (izrednega) tehničnega 
Pr°irietni n P ll° stroškov zanj. Posebej ureja tehnični pregled v esreči poškodovanega vozila. 
K 241 členu: 

"""Jeru s členom dobili možnost odreditve tehtanja vozila 
' nasProtju

Uma' da'e tovor' w se na Prevaža na vozilu, naložen 2 določbami predpisov o cestnem prometu. 
K*42- členu: 

^ 'e") č/en 0(tr*ditev 0(i 
raz&irjeno pooblastilo dosedanjega zakona za 

V°*ila Polen stranitve oziroma odvoza nepravilno parkiranega 
U"stežence V°*'''ki °9rožajo varnost tudi na vozila, ki huje ovirajo n9Pravnno 

C6slnega prometa. Ta člen tudi izrecno določa, da je 
Parkirano tisto vozilo, ki je parkirano v nasprotju z 

določbami tega zakona. Poleg policista odredi odvoz v navedenih 
primerih tudi občinski redar. 

K 243. členu: 

V tem členu je poenostavljen postopek odstranitve zapuščenega 
vozila, in sicer tako, da se na takšno vozilo nalepi odredba, s 
katero se lastniku vozila naloži, da v roku treh dni odstrani to 
vozilo. Če tega ne stori, ga na njegove stroške odstrani izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ga lahko po treh mesecih tudi uniči. 

K 244. členu: 

Če policist ugotovi, da se vleka vozila ne opravlja v skladu s 
predpisi, prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso od- 
pravljene. Kadar policist ugotovi takšne pomanjkljivosti na kraju, 
ki ni primeren za izločitev vozila, pri tem pa oceni, da z 
nadaljevanjem vleke ne bodo ogroženi udeleženci cestnega 
prometa, lahko dovoli nadaljevanje vleke v skladu z drugim 
odstavkom tega člena. 

K 245. členu: 

Ta člen pooblašča policista, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki 
neposredno ogrožajo varnost prometa, da izvede začasne ukre- 
pe, s katerimi prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem pro- 
metu. Policist sme v navedenih primerih odrediti odstranitev pred- 
metov, objektov, drugih naprav ali ovir na cesti ali ob njej, ki ovirajo 
ali ogrožajo udeležence cestnega prometa, izvajalec rednega 
vzdrževanja cest pa mora takoj zavarovati nevarno mesto s 
predpisano prometno signalizacijo in opremo in v najkrajšem 
možnem času odpraviti pomanjkljivosti oziroma odstraniti pred- 
mete ali ovire. 

K 246. členu: 

Če za delo na cesti, za športno ali drugo prireditev na cesti ali ob 
njej ni izdano ustrezno dovoljenje, ali je dovoljenju potekla veljav- 
nost, ali se delo oziroma prireditev ne izvaja v skladu s predpisa- 
nimi pogoji ali je nezadostno zavarovana ali je promet neprimerno 
urejen, lahko policist na kraju samem odredi začasne ukrepe za 
zavarovanje kraja oziroma za ureditev prometa ali začasno pre- 
pove nadaljnje izvajanje del ali prireditve na cesti ali ob njej. To 
pooblastilo omogoča policistu, da v navedenih primerih z 
ustreznimi ukrepi takoj zagotovi varnost udeležencev cestnega 
prometa. Ti ukrepi veljajo do dokončne odločitve pristojnega 
organa. 

K 247. členu: 

Ta člen ureja izločitev oziroma zaseg predelanih vozil iz cestnega 
prometa in sicer v prvem odstavku izločitev, če so predelana 
tako, da ne ustrezajo tehničnim normativom, ki jih je določil pro- 
izvajalec, in ta predelava ni vpisana v dokumentu o skladnosti 
vozila, v drugem odstavku pa zaseg, če presegajo največjo moč 
motorja ali največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v 
deklaraciji proizvajalca vozila, ali največjo konstrukcijsko hitrost, 
določeno v tem zakonu za posamezno vrsto vozil. Določba 
drugega odstavka se uporabi ob predelavi motornega vozila, ki 
mu proizvajalec omeji moč motorja (n.pr. pri motornem kolesu na 
11 ali na 25 kW), pa se mu s predelavo moč motorja poveča, ali 
ob predelavi koiesa s pomožnim motorjem, katerega 
konstrukcijska hitrost je z zakonom omejena na največ 25 km/h 
ali mopeda (kolesa z motorjem), katerega hitrost je omejena na 
največ 45 km/h, tako da preseže to hitrost. 

Zaseženo vozilo se v skladu z določbami Zakona o prekrških 
takoj odda sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku. 

2. 
""Sfec 2004 

141 poročevalec, št. 21 



K 248. členu: 

Pooblastilo za preprečitev vožnje osebi, katero iz upravičenih 
razlogov meni, da ni sposobna voziti takega vozila, sme policist 
uporabiti zoper osebo, ki vozi motorno vozilo, pa nima vozniškega 
dovoljenja ali nima vpisane ustrezne kategorije motornih vozil in 
zoper osebo, ki ji je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja 
zaradi zdravstvenega razloga, za podaljšanje veljavnosti pa bi 
morala opraviti zdravniški pregled, ki ga ni opravila. V tem smislu 
sme ukrepati tudi zoper imetnika veljavnega vozniškega 
dovoljenja, ki zaradi očitne poškodbe ali obolenja po določbah 
Pravilnika o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki 
motornih vozil, ni sposoben varnega upravljanja vozila. 

K 249. členu: 

Sodelovanje policije v strokovnih komisijah ki obravnavajo pro- 
metno ureditev, ter v komisijah, ki opravljajo tehnične preglede in 
prevzeme cest in cestnih objektov ter možnost, da zahteva 
spremembo ali dopolnitev prometne ureditve, zagotavlja, da bo 
varnost cestnega prometa v teh postopkih tudi poslej ena najvišjih 
prioritet. 

K 250. členu: 

Za prometno ureditev je pristojen in odgovoren upravljalec ceste, 
za varnost, vključno z varnostjo cestnega prometa pa je pristojna 
in odgovorna policija. Zato mora biti policijska postaja pravočasno 
obveščena o vsaki spremembi prometne ureditve na njenem 
območju. 

K XV. Poglavju - Prehodne in končne določbe 

K 251. členu: 

Prehodni rok enega leta je bilo potrebno določiti zaradi uskladitve 
organizacije in delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu z določbami 17. člena tega zakona; te pa se nanašajo na 
predvideno statusno preoblikovanje dosedanje organizacije v javno 
agencijo v skladu z Zakonom o javnih agencijah; na konstituiranje 
organov, prenos delavcev, sredstev ter opreme na javno agencijo, 
ter na pripravo in sprejem potrebnih konstitutivnih aktov. 

V tej prehodni določbi je bilo potrebno določiti, da organi, ki 
opravljajo naloge, določene z Zakonom o varnosti cestnega 
prometa (Ur.l. RS 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02) izvajajo te naloge 
do ustanovitve javne agencije. 

K 252. členu: 

Določeno je prehodno obdobje treh let, v tem času pa je potrebno 
naprave za umirjanje cestnega prometa uskladiti s tehničnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. Obdobje je primerno dolgo glede 
na zahtevnost naloge. 

K 253. členu: 

Rok za uveljavitev določbe 138. člena je predpisan zato, ker 
mora pristojno ministrstvo v tem prehodnem obdobju pripraviti 
ustrezen program usposabljanja za tiste osebe, ki bodo po določbi 
138. člena tega zakona pričele voziti s spremljevalcem, predhodno 
pa bodo dolžne opraviti usposabljanje v avto šoli in preizkus 
znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje vozila. V 
prehodnem roku bo potrebno izdelati tudi ustrezen program, po 
katerem bodo osebe pred komisijo avtošole opravljale preizkus 
znanja. 

. zal(Oii 
Zaradi dodatnih pogojev, ki jih za voznika začetnika uvaj ^ ^ 
se bo določba 139. členu zakona lahko pričela uP° 0„ra(n, P° 
letih od uveljavitve tega zakona, ko bodo predpisa11' Pf9 
katerem se bodo lahko pričeli usposabljati vozniki 
Prehodni rok dveh let je potreben zaradi zagotovitve j8vBjb» 
pogojev za izvajanje vadbe varne vožnje in skupinske 
za voznika začetnika, t.j. primeren rok, ko bi v Slov ^ iP 
izgradili ustrezne poligone ali površine za izvedbo p' 9 
ustrezno izobrazili izvajalce programov. 

K254. členu 

Do pričetka uporabe določb 146., 147., 148. in 
uporabljajo določbe 124., 128. in 129. člena zakone 
cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 

Prehodni rok za uveljavitev teh določb je potreben ^ 
podzakonskega predpisa (pravilnika), ki bo določil eno 
vozniškega dovoljenja (ki bo temeljil na modelu EU), s 

se bodo v Republiki Sloveniji pričela izdajati vozniška 
na novem enotnem obrazcu z usklajenimi kategorijamiv ^,yi 
dovoljenja, (poleg kategorij A, B, C in D še kategorije B+ $ 
D+E, podkategorijo A1 (A do 125 ccm in ne več kot 
nacionalne kategorije F, G, H in I, dodatno pa še Pocl z,0i0čll0 

in D1+E. S tem dnem pa sovpada tudi uveljavitev ^ 
predpisani starosti na novouvedene kategorije vozniških 

K 255. členu 

V tej prehodni oziroma končni določbi se uredi kontinuitet ^ 
veljavnosti vozniških dovoljenj, ki so bila izdana na 
dosedanjega zakona in podzakonskih predpisov. 

' (jB ^ 
S prehodno določbo je bilo potrebno obvezno cto'°c'f^ 
določbi, ki predpisujeta starostni pogoj ne uporabljata 
voznike, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona P' . 
vozniško dovoljenje kategorije D oziroma D + E ali s 

vozniški izpit za kategorijo D oziroma D + E. 

# 

K 256. členu 
na 

Prehodna določba omogoča učiteljem vožnji), ki b0^°gS, 
uveljavitve zakona poučevali predpise o varnosti ^ 
prometa, in ne bodo izpolnjevali s tem zakonom PraufZ $ ^ 
izobrazbenega pogoja, pridobitev izobrazbe v roku P 
uveljavitve tega zakona. 

K 257. členu: 

Prehodni določba omogoča kandidatom za voznike mojo1 

da bodo lahko do izdaje pooblastil organizacijam 
opravljanje izpitov iz prve pomoči pooblastil minister za 
izpit iz prve pomoči še naprej opravljali pri območnih orga 
Rdečega križa. 

K 258. členu: ^ 

Prehodna določba ureja nerešen delovno Pravr)'-^>
0do(]i 

predsednikov izpitnih komisij in članov izpitnih komisij, ki .^li 
dan uveljavitve tega zakona že opravljali to delo in ne P° ^0@jo 
pridobljene izobrazbe, določene v 172. členu; te osebe s ^ je 
pridobiti izobrazbo v petih letih od uveljavitve 2a^on

pr'e^o^ 
ustrezen rok za pridobitev zahtevane izobrazbe. "p ■ & 
določba dodatno ureja izjemo, ko izobrazbeni pogoj ne ^ \$i 
pa je predvidena za predsednika ali člana izpitne komisil> ^ je 
več kot 10 let delovnih izkušenj na tem delovnem me 
starejši od 45 let. 
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K Milenu: 

<*hko ren^sr^'zakona je predpisana možnost, da bodo lastniki 
f1"' izdelam r'i™'tUd'tiste traktorie ,n traktorske priklopnike, ki so 

'as^(vo 0 uveliavitve tega zakona, ter še niso bili registrirani, 
'""Bgistriran u°Zila ne bo sPomo- Rešitev množičnega pojava 
^ločbi zaJ 

traktorievio bilo potrebno na ta način rešiti v končni 
klanih po,3 preclvsem zato, ker številni lastniki traktorjev, 
'^orjev 0z 

etu 1977 nimajo nobenega dokazila o lastništvu in 
enega i p^°Pnikov ne morejo registrirati, čeprav bi to želeli. 

Ciniki tra« a^e ustrezno dolg rok, v katerem bodo zainteresirani 
OVointeii,01^ la^ko Podali predlog za registracijo, v kolikor 
H*®gistrira eianskl namen urediti sedanje neurejeno pravno stanje 

faktorjev in traktorskih priklopnikov. 
členu: 

®°l°čbe o 
ilena) se b^'H' re9's,rsk'h lablic (P™ ,n tretji odstavek 194. 
"""Ilevitvi t *abko Pričele uporabljati v roku enega leta po 
^ločba o v^a zakona- S tem dnem pa bo pričela veljati tudi 
**konu je 

ezan°sti registrskih tablic na vozilo (v sedanjem 
tf°'ođfja u^

ep'strska tablica vezana na voznika). Prehodna 
'istrskih t br tUC/' vprašanje glede veljavnosti že izdanih 'c - te bodo ostale v veljavi tudi po uveljavitvi zakona. 

*26'- členu: 

lpre*°dni 
H 
y,0n)a kolW določb'ie voznikom kategorije H omogočeno voziti 

Sa * motSa' ^ S0 do ^lavove ZVCP-C registrirana kot 
f^fca vofn°^em' po uveljavitvi ZVCP-C pa jim je bila priznana 

"v,wc0^)q  * ,,v"wu do 50km/h. S to prohodno določbo 
Prsvic0 vq y'metniM kategorije H obdržijo že pridobljeno pravico 

"B Presega ${!>UC*' mot°rna kolesa, katerih delovna prostornina 
°hiv/j ^ uccrn in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 

■ so bila registrirana pred 27.7.2002. 

***■ členu: 
Pre/)O0 
r^trirane°k dVeh let ie ustrezen rok, v katerem bodo že Sv°/e (je,n

avtošole sklenile koncesijske pogodbe in uskladile 
le s predpisi. 

63 členu: 

VPreb, 
"*in snra■ J" wv"vyoc7" onoy3, vkstorom morsjo pristojni 

"Opisov v 'l poc,zakonske predpise. Sprejetje podzakonskih 
^onskib d°i 6ne9a leta sovpada tudi z uveljavitvijo nekaterih 
° ireditg^0 °^' se podo lahko pričele uporabljati takrat, ko 

k devetit)
P°dro*)neie riormirana v podzakonskem predpisu, 
mesecev je določen za sprejem uredbe vlade - 

koncesijskih aktov, na podlagi katerih bodo nato izvedeni javni 
razpisi in sklenjene koncesijske pogodbe. Vlada v roku treh 
mesecev od uveljavitve zakona sprejme tarifo za opravljeni tehnični 
pregled in cenik administrativne storitve za registracijo in izdajo 
prometnega potrdila. 

K 264. členu: 

Za organizacije, ki že imajo pooblastila na podlagi veljavnega 
ZVCP, je v prehodni določbi določeno da že izdana pooblastila 
ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil oziroma do sklenitve 
koncesijskih pogodb (vendar ne več kot tri leta od uveljavitve 
zakona). Prehodni rok je primeren zaradi sistemskih novosti, ki 
jih prinaša zakon v zvezi z urejanjem koncesijskih razmerij. 

K 265. členu: 

Za organizacije, ki že imajo pooblastila na opravljanje registracije 
motornih in priklopnih vozil, je v prehodni določbi določeno da jim 
minister za notranje zadeve izda javno pooblastilo v enem letu od 
uveljavitve zakona. 

V tej prehodni določbi je določeno, da bodo organizacije, 
pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil lahko opravljale registracijo vozil, če so za 
postopke registracij že pooblaščene s strani upravnih enot, in 
sicer najdalj eno leto od uveljavitve tega zakona. 

K 266. členu: 

Glede na to, da je za sprejem podzakonskih predpisov določen 
prehodni rok enega leta, je do uveljavitve teh predpisov potrebno 
obdržati v veljavi podzakonske predpise, izdane na podlagi starega 
ZVCP. V veljavi ostanejo predpisi, v kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

K 267. členu: 

V končni določbi se določi, da z uveljavitvijo tega zakona preneha 
veljati ZVCP (Ur.l. RS, št. 30/98, 61/2000,21/02 in 67/02), le-te pa 
se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona, do 1. 1. 2005. 

K 268. členu: 

V tej končni določbi je določen rok, v katerem zakon stopi v 
veljavo. Določeno je tudi, da se prične uporabljati 1. januarja 2005, 
razen določb 91. člena, 5. odstavka 151. člena in 153. člena, 
druga alinea 202. člena ter 10. odstavek 210. člena, ki pa se 
pričnejo uporabljati že z dnem uveljavitve tega zakona. 

2. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
EVA: 2003-1711-0117 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o varnosti cestnega prometa - EVA - 2003-1711-0117 

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

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

I 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
I 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

direktiva EU 88/599, v celoti usklajeno 
uredba EGS 3820/85, v celoti usklajeno 
uredba EGS 3821/85, v celoti usklajeno 
odločbe Sveta Evrope 93/704, v celoti usklajeno 
direktiva EU 91/671, v celoti usklajeno 
direktiva 92/6/EGS, v celoti usklajeno 
direktiva 93/704, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 91/439/EEC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 96/47/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 97/26/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 2000/56/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 1999/37/ES, v celoti usklajeno 
Uredba Sveta ES 2411/98, v celoti usklajeno 
Uredba Sveta EC 2135/98, v celoti usklajeno 
direktiva 70/156/EEC, v celoti usklajeno 
direktiva Sveta ES 2000/53/ES, v celoti usklajeno 

direktiva Sveta ES 96/96/EC, v celoti usklajeno 
direktiva Sveta ES 2002/15/ES, neusklajeno 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklaie??SL k<",ca 

Določbe direktive 2002/15/ES je potrebno uskladiti o jh v 
leta 2005 in bo predmet urejanja v Zakonu o o 
cestnem prometu, v katerem bodo v bodoče vse cQStnega 

tako imenovani socialni zakonodaji na področju 
prometa. 

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

de"'' 
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES preve' 
slovenščino? 
DA 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri Jezik? 
NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (P H A B rza-^ 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, U"' 

urav" 
8) Povezava z Državnim programom za prevzem k 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

dr- Rad;SH$ 
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