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ALI SLOVENIJA URESNIČUJE VIZIJO NIČ NA NAŠIH CESTAH? 
Od prvega julija veljajo novi prometni zakoni in pravilniki! 

 

Ali poznamo ključne novosti? 
 
Eden od novih zakonov je Zakon o pravilih cestnega prometa. 
 
Prekoračitev dovoljene hitrosti še vedno predstavlja najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč s hudimi posledicami. 
V novem zakonu so najstrožje obravnavane kršitve prekoračitve dovoljene hitrosti v  
naseljih, še posebej pa v območjih za pešce, območjih umirjenega prometa in 
omejene hitrosti. Če npr. v takem območju prekoračimo hitrost za več kot 20 km/h že 
lahko ostanemo brez vozniškega dovoljenja ob glavni kazni 1.000€.  
Če v naselju prekoračimo hitrost za več kot 50 km/h, kar je res veliko, pa bo kazen 
1200€. Prav tako nas bo doletelo tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 
 
Alkohol je najpogostejši sopotnik prekrškom, zaradi katerih prihaja do nesreč z 
najhujšimi posledicami. 
V novem zakonu so za odvzem vozniškega dovoljenja sedaj izenačeni vozniki, ki ne 
smejo imeti v krvi alkohola in ostali, ki jim je dovoljena meja postavljena na 0,5 
promila. 
Ob prekoračitvi 1,1 promila alkohola v krvi, je zagrožena kazen 1200€ in 18 kazenskih 
točk. Torej prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in pridržanje vinjenega 
voznika od 6 do 12 ur. Enaka kazen je zagrožena ob zavrnitvi odrejenega preizkusa 
alkoholiziranosti. 
Enaka kazen je zagrožena voznikom, ki bodo vozili pod vplivom prepovedanih drog ali 
prepovedanih psihoaktivnih zdravil, oz. snovi. 
Novost je tudi v tem, da policist lahko presoja, ali bo voznika pridržal, če ne obstaja 
možnost, da bo vinjeni voznik nadaljeval vožnjo. 
 
V primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, zaradi prekrška, s katerim 
voznik preseže dovoljeno število kazenskih točk, bo o vrnitvi le tega odločalo sodišče. 
 
Dovoljena hitrost na hitrih cestah je zvišana na 110 km/h. 
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Neuporaba varnostnega pasu je kazniva tako za voznika, kot za potnika. 
 
Povzročitev prometne nesreče ni več kvalificirana kot prekršek, temveč se bo 
ugotavljal temeljni prekršek, oz. prekrški. 
 
Ne nazadnje, redarji so dobili bistveno več pristojnosti v naseljih in na občinskih 
cestah. Zato bodo v veliko pomoč policistom, le ustaviti nas ne morejo. Odgovorni 
bodo pa tudi za varstvo cest in okolja. 
Tudi cestninski nadzorniki bodo lahko pomagali policistom pri nadzoru  spoštovanja 
določb o omejitvi prometa in neupoštevanju prometne signalizacije. 
 
Vozniki bodo smeli voziti vozila za več kot osem potnikov le, če ne bodo imeli v 
kazenski evidenci več kot 7 točk. Prav tako bo to onemogočeno voznikom, ki bodo 
obsojeni na kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, če je kdo 
v nesreči umrl ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez 
pomoči. 
 
Nov zakon o pravilih cestnega prometa je nov za neizkušene, kot tudi za izkušene 
voznike.  
Upoštevali ga bomo lahko le, če ga bomo dobro tudi poznali. Prijetno branje vam 
želim! 
 
Naslednjič se bomo posvetili prav tako novemu, Zakonu o voznikih. 
 
 
Kateri prekrški so z novim zakonom najdražji (1200€ in izrek 18 kazenskih točk): 

• Vožnja v nasprotni smeri po avtocesti 
• Prekoračitev hitrosti v območju za pešce za več kot 30 km/h 
• Prekoračitev hitrosti v naselju za več kot 50 km/h 
• Alkoholiziranost s stopnjo alkohola več kot 1,10 g/kg (0,52 mg/l) 
• Vožnja pod vplivom drog, psihoaktivnih zdravil 
• Odklon preizkusa 
• Pobeg s kraja nesreče 
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