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5) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Osnutek Odloka o  spremembah odloka o varnosti v cestnem 
prometu v naseljih. 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Boris Sodja, vodja občinskih 
redarjev.  
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah 

odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih. 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se osnutek Odloka o 

spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih, v 
skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB 
(Ur. list RS, št. 41/2005), obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah 
odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih. 

 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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1. Predlagatelj: 
- Janez Fajfar, župan Občine Bled 

2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 
- Boris Sodja, občinski redar Občine Bled, mag. Aleksandra Žumer 
 

3. Predstavniki občine, ki bodo sodelovali pri delu občinskih komisij in občinskem 
svetu: 
- Janez Fajfar, župan Občine Bled, 
- Mag. Boris Malej, direktor občinske uprave, 
- Saša Repe, vodja oddelka za  varstvo okolja in urejanje prostora 
- Mag. Aleksandra ŽUMER, … 
- Boris Sodja, občinski redar v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora, 

 
4. Izjava o med oddelčni usklajenosti oziroma navedba neusklajenosti: 

Predlog sprememb odloka  ni bil objavljen na spletni strani Občine Bled, posredovan je 
bil vsem vodjem oddelkov na Občini Bled.  

 
5. Predlog postopka, po katerem naj občinski svet gradivo obravnava: 

- OS naj gradivo obravnava po skrajšanem postopku. 
 
6. Kratek povzetek gradiva: 

Temeljna načela, cilji in poglavitne rešitve predloga odloka so: 
Urediti izvajanje nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa na občinskih 
cestah v naseljih Občine Bled  s strani občinskega redarja. 

 
  
 
Janez Fajfar 
Župan Občine Bled 
 
 
PRILOGE: 
 
- grafika občinskih cest, kjer bi se izvajal nadzor nad ravnanjem. 
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UVOD 
I.  Ocena stanja 
Občinski redarji izvajajo pooblastila iz 14. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu v 
nadaljevanju (ZVCP-1). V tretji alineji prvega odstavka piše, da občinski redarji izvajajo 
nadzor ravnanja udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju 
za pešce, četrta alineja pa pravi, da ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o 
varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah izven naselja. Občinski redarji pa izven 
teh območij po ZVCP-1 ne smejo izvajati nadzora nad ravnanjem udeležencev v cestnem 
prometu. Zaradi tega pa prihaja do nejevolje ostalih udeležencev v cestnem prometu. 
Primeri: Občinski redar ne sme ustaviti voznika, ki vozi v enosmerno cesto če to ni v območju 
umirjenega prometa ali coni za pešce. Ko izvaja nadzor v parkih po zelenicah, kaznuje 
vozila, ki so nepravilno parkirana, vozil, ki se vozijo pa ne sme ustaviti in izvesti ukrepa. 
Ravno tako ne smejo ukrepati pred šolami in vrtci, ko tam skrbijo za varni prihod in odhod 
otrok v šolo, če se voznik ne ustavi pred prehodom za pešce, ne ustavi vozila za avtobusom 
ko pripelje otroke, ko pripelje otroka na prednjem sedežu in otrok ni pripet itd. 
 
II. Razlogi za sprejem spremembe odloka ( primerjalna ureditev) 
Na novo se bo v 33a. členu uredilo izvajanje in nadzor ravnanja udeležencev cestnega 
prometa, tudi na ostalih občinskih cestah znotraj naselij, kot dovoljuje druga alinea drugega 
odstavka 15. člena ZVCP-1, ki ureja pristojnost lokalnih skupnosti in pravi: Občine določijo- 
način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa. To pa lahko uredijo samo v 
naseljih in na občinskih cestah. Skladno s tem tudi določijo nabor nalog, ki jih bo občinski 
redar opravljal v skladu z določbami ZVCP-1. Bistvena razlika med pooblastili policista in 
občinskega redarja je v tem, da občinski redar ne sme kar tako ustaviti udeleženca v 
cestnem prometu in zoper njega izvajati ukrepe v skladu z ZVCP-1, ampak mora prej zaznati 
kršitev. Videti, da voznik ni pripet, nima prižganih luči na vozilu, uporablja mobitel itd. 
To je prva predlagana sprememba odloka v Sloveniji, ki določa nabor nalog, ki jih bodo 
izvajali občinski redarji. Ene občine so to uredile v občinskem programu varnosti(OPV), ki so 
jih morale sprejeti. Vendar naj tak način določanja nalog v OPV nebi bil zadosten. Zato je to 
potrebno urediti z odlokom. 
 
III. Cilji in načela odloka 
Cilj spremembe odloka je urediti nerešeno področje izvajanja nadzora nad ravnanjem 
udeležencev cestnega prometa in urejanje prometa, tudi izven območja za pešce in območja 
umirjenega prometa. 
 
IV. Usklajenost odloka 
Odlok je usklajen z novim Zakonom o prekrških (ZP-1) in z določbami ZVCP-1. 
 
Pooblastila občinskega redarstva v skladu z novim ZVCP-1 

14. člen 
(1) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma 
redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji): 
- urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in 

državnih cestah v naselju; 
- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju; 
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega 

prometa in območju za pešce; 
- ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o varstvu cest in okolja v naselju in 

na občinskih cestah zunaj naselja. 
- opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v 

katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. 
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo 
pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z 
občinskimi predpisi. 
(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sme občinski  redar zahtevati od voznika 
motornega vozila vozniško dovoljenje  in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca 
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cestnega prometa pa  listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec  cestnega 
prometa mora izročiti redarju zahtevano listino na  vpogled. 
(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v 
skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi. 
******************** 
Razveljavljeno(Uradni ist RS, št. 139-6040/2006) (glej opombo (9)) 
(4) Občinski redarji se morajo strokovno usposobiti po predpisanem programu in opraviti 
preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar. Vsaka tri leta se morajo strokovno 
izpopolnjevati po predpisanem programu. Občinski redarji se morajo usposobiti tudi za 
ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Redarji, ki ne 
opravijo strokovnega izpopolnjevanja ne smejo opravljati nalog 
redarstva. 
(5) Občinski redarji morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo splošne ali strokovne smeri, 
vodja redarstva pa najmanj visokošolsko izobrazbo. 
(6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za lokalno 
samoupravo, predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občinski redarji, program 
usposabljanja in način opravljanja 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 80 eurov 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 odgovorne 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 243. 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 alineje prejšnjega odstavka mora biti označena s predpisano 
prometno signalizacijo. 
(4) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo ali ogrožajo udeležence cestnega prometa v smislu 
prvega odstavka 243. člena tega zakona, ni dovoljeno prikleniti z napravo iz četrte alineje 
drugega odstavka tega člena, ampak jih je treba odstraniti.  
(5) Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila iz 
tretje alineje drugega odstavka tega člena in za priklenitev nepravilno parkiranega vozila iz 
četrte alineje 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. 
 
V. Finančne posledice, ki nastanejo z uveljavitvijo tega odloka 
Finančnih posledic za proračun ne bo. Bodo se pa deloma povečali prihodki iz naslova glob. 
 
Pripravil: Boris Sodja,  vodja občinskih redarjev  
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           Osnutek  
Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa  (ZVCP-1-UPB5 - Uradni list 
RS, št. 56/2008), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 3. in 17. 
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4), 44. in 58. člena Zakona o prevozih 
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06; ZPCP-2), 2. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06-UPB1; ZVO-1) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 
119/03-UPB1 in 84/06), je Občinski svet Občine Bled, na  __. redni seji, dne __________, 
sprejel 
 

O D L O K 
o  spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih 

 
1. člen  

Doda se 33. a člen, ki se glasi: 
 
(1)Redarji urejajo in nadzirajo promet nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa na 
cestah subjektov občine na naslednjih območjih znotraj naselij: 

1. Center Bleda: Cesta svobode od križišča s Prešernovo cesto do križišča z 
Ljubljansko cesto, Grajska cesta, Riklijeva cesta, Pod skalo, Območje : JP512291, 
JP512431, JP512432, JP512433, JP512061(Od H. Krim, mimo občine do Festivalne 
dvorane) 

2. Na Seliški cesti, Mladinski cesti, Črtomirovi ulici, Trubarjevi cesti, Grič, Poljska pot, 
3. Območje DOB: Kajuhova cesta, Gradnikova cesta, Gregorčičeva ulica in Finžgarjeva 

cesta, 
4. LISICE: LK 013511,(NI V NASELJU) industrijska cona 
5. Območje ZAGORICE: Zagoriška cesta, Planinska cesta, Levstikova ulica, Ulica 

narodnih herojev, 
6. Območje JARŠE: Alpska cesta, 
7. Območje ŽELEČE: Cankarjeva cesta, Želeška cesta in Pod stražo, 
8. Območje DINDOL: Cankarjeva cesta, Selska cesta, Jelovška cesta, Taleška ulica, Na 

plani in Cesta v Megre, 
9. Območje MLINO: Mlinska cesta, Prežihova cesta, Cesta Gorenjskega odreda in 

Savska cesta, 
10. Kidričeva cesta od križišča z C. svobode (Pristava) do križišča z Kolodvorsko cesto in 

Veslaško promenado v Veliki Zaki,  
11. Kolodvorska cesta od križišča z Veslaško promenado in C. svobode v Veliki Zaki do 

Rečiške Ceste, 
12. Veslaška promenada od križišča z C. svobode do Male Zake  in  Velike Zake do 

križišča z Kolodvorsko cesto in Kiričevo cesto, 
13. REČICA: Jamova ulica, Valvazorjeva ulica, Triglavska cesta, Triglavska ulica, 

Aljaževa cesta, Za gradom in Župančičeva cesta, 
14. NASELJE ZASIP: Sebenje, Stagne, Ledina, LK013571, Rebri, Rebro, Dobje, Dolina, 

Polje, JP 512801 od križišča z LC012181(ko se začne spuščati proti Piškovci), 
15. NASELJE KORITNO: LC012011, LC012031, LC012012 (Koritno-Ribno) JP513071, 

JP513076, JP513074, 
16. NASELJE RIBNO: Izletniška ulica, Šolska ulica(mimo podružnične šole), Triglavska 

ulica, Gorenjska ulica, Partizanska ulica,  
17. NASELJE SELO: LC012051, JP513101, JP512531 IN JP513102, 
18. NASELJE BOHINJSKA BELA: LC012081, JP513033, JP513962, JP51396. 

 

(2)Urejajo in nadzirajo promet nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa  po naslednjih 
členih Zakona o varnosti v cestnem prometu v nadaljnjem besedilu ZVCP-1: 

1. 25., sedmi odstavek 26., 27., 28., 41.,49., 54., 55., prvi odstavek 57. prvi, peti, šesti, 
sedmi, osmi in deveti odstavek 61., 63.,  64., 71., 72., četrti, peti, šesti, sedmi in 
odstavek 82., 83., 84., 95.,96., 97.,  101., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 
116.,  prvi, drugi, četrti in peti odstavek 117.,  tretji, četrti, peti in šesti odstavek 118., 
člena ZVCP-1  
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(3)Pri izvajanju določb iz tega člena veljajo tudi določbe 14. člena ZVCP-1, ki urejajo 
pooblastila občinskega redarstva. 

 
2. člen 

Občina Bled pripravi in objavi čistopis odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih z 
vsemi dosedanjimi spremembami. 

 
3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka:  
Datum: 

Župan občine Bled 
   Janez FAJFAR 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV V ODLOKU: 
 
V prvem odstavku 1. člena  so opredeljena območja občinskih cest, ki potekajo skozi naselja 
in na katerih bodo lahko občinski redarji urejali in nadzirali promet nad ravnanjem 
udeležencev cestnega prometa. 
V pri točki drugega odstavka, so v skladu s drugo alinejo 15. člena ZVCP-11 navedeni členi, 
odstavki, po katerih bo občinski redar lahko urejali in vršil nadzor prometa nad ravnanjem 
udeležencev v cestnem prometu po ZVCP-1 in tudi izrekal opozorila in sankcije v skladu z 
ZP-12. Ti členi so: 
 

Vožnja z vozilom po cesti 
25. 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) Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje, razen v nevarnosti. 
Voznik osebnega avtomobila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne 
sme izpuščati krmila ali se voziti po dveh kolesih. Voznik  motornega kolesa in kolesa z 
motorjem mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila 
ali se voziti po enem kolesu. 
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom tega člena. Vozniku osebnega avtomobila, ki izpušča krmilo ali se vozi po dveh 
kolesih ter vozniku motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki izpušča krmilo ali se vozi po 
enem kolesu, se izreče tudi 5 kazenskih točk.  
(6) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena. 
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena. 
 

26. člen 
(1) Na cesti ali njenem delu je prepovedan promet motornih vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega največjo dovoljeno maso, omejeno s predpisom ali prometno signalizacijo. 
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim 
odstavkom tega člena. 
(3) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pa z globo 300 eurov. 
 

Vključevanje v promet, sprememba smeri in premiki z vozilom 
27. 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 
nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje in svojo 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 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 
 

                                                 

1 Zakon o varnosti v cestnem prometu, (Uradni list RS. Št. 83/2004) z vsemi nadaljnjimi spremembami, 
2 Zakon o prekrških (Uradni list RS. Št. 44/2004) z vsemi nadaljnjimi spremembami, 
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Vzvratna vožnja 
28. 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 vožnjo lahko 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 zmanjšani 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 zadnji strani vozila poleg bele luči za vzvratno vožnjo vgrajeno tudi 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 starejša 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 prejšnjega 
odstavka. 
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali 
petim odstavkom tega člena. 
(7) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke. 
 

Obračanje 
41. 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 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z 
določbo tega člena. 
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena. 
 

Prehod za pešce 
49. 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 svetlobnimi prometnimi znaki ali ga 
ne ureja policist, morajo vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa omogočiti pešcem 
varno prečkanje 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 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega 
ali drugega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk. 

 
Odpiranje vrat vozila 

54. 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. 
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(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena. 

 
Zapustitev vozila 

55. člen 
(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da se vozilo ne more samo 
premakniti in vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo. 
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s 
prejšnjim odstavkom. 
 

Označitev ustavljenih vozil 
57. člen 

(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne nesreče 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 ceste ali če vozilo 
nima naprave za vklop varnostnih utripalk 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 vozila. 
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 61. 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 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 
 

Uporaba luči na vozilu 
61. člen 

(1) Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti v cestnem prometu s prižganimi 
lučmi. 
(5) Luči in odsevniki na vozilu med vožnjo ne smejo biti zakriti ali umazani. 
(6) Voznik iz prvega odstavka tega člena mora voziti podnevi s prižganimi lučmi za dnevno 
vožnjo. Kot luči za dnevno vožnjo se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi, katerih 
svetilnost je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25%. Luči za dnevno vožnjo ali 
zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot luči za dnevno vožnjo, so lahko prižgane, ne da bi 
bile sočasno prižgane pozicijske luči. 
(7) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
osvetljeno s pozicijskimi lučmi. V naselju zadostuje, da je vozilo osvetljeno s pozicijskimi 
lučmi na tisti strani vozila, ki je obrnjena proti sredini ceste. Označitev vozila s pozicijskimi 
lučmi ni potrebna na cesti, na kateri cestna razsvetljava zagotavlja dobro vidnost vozila ali če 
je vozilo ustavljeno ali parkirano na označenem parkirnem prostoru. 
(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti ali 
v predoru ne uporabi luči v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim, petim, 
šestim ali sedmim odstavkom tega člena. 
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Osvetlitev živali ali črede 
63. člen 

(1) Gonič, vodič živali ali črede in jahač mora poskrbeti, da je žival ponoči ali ob zmanjšani 
vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko, čreda pa spredaj in zadaj z najmanj po 
eno svetilko. Svetilke morajo oddajati belo svetlobo in morajo biti nameščene 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 80 eurov se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali oziroma črede ali jahač, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

 
Zvočni in svetlobni opozorilni znaki 

64. 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 jahačev 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 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 
 

Nalaganje in razlaganje tovora 
71. člen 

(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod pogojem, da zaradi tega ni 
ustavljen promet vozil ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa. 
(2) Če je vozilo ustavljeno na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja tovora, ustavitev ne sme 
trajati dlje, kot je nujno potrebno. 
(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski 
poti, mora imeti voznik za to dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti. 
(4) Z nalaganjem ali razlaganjem tovora se ne sme onesnažiti ceste ali povzročiti 
čezmernega hrupa. 
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 
(6) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena, 
odgovorna  oseba pravne osebe pa z globo najmanj 120 eurov. 
 

Prepoved uporabe določenih naprav ali opreme 
72. člen 

(1) Voznik in učitelj vožnje 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 prvi odstavek tega člena sme voznik, razen kandidat za voznika, ki ga učitelj 
vožnje uči vožnje motornega vozila, in kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil v 
spremstvu spremljevalca, med vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi v vozilo vgrajene 
naprave za prostoročno telefoniranje ali brezžične slušalke za eno uho, če mu pri tem ni 
treba fizično upravljati telefonskega aparata. 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 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik oziroma učitelj vožnje motornega vozila, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
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(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
 

Gospodarska vožnja 
82. člen 

(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 32. člena tega zakona večja od 50 km/h, je vožnja cestnega turističnega vlaka 
prepovedana. 
(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na določenem 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 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 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena. 
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z 
globo najmanj 200 eurov. 
 

Varnostni pas 
83. 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 
predvidel proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) vozila glede 
na konstrukcijo zadrževalnega sistema. 
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za avtobuse mestnega potniškega prometa 
in za avtobuse, ki imajo stojišča, na katerih potniki stojijo. 
(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega odstavka tega člena, ki z veljavnim 
zdravniškim potrdilom dokaže, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati. 
(4) Minister, pristojen za zdravje, izda natančnejši predpis o zdravstvenih razlogih, zaradi 
katerih osebam iz prejšnjega odstavka ni treba uporabljati varnostnih pasov ter o obliki in 
vsebini zdravniškega potrdila. 
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena. 
 

Zaščitna čelada 
84. 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 zaščitno 
motoristično čelado. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne čelade ni treba uporabljati vozniku in 
potniku na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s 
posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za homologacijo vozil, kadar uporabljata v 
vozilo vgrajeni zadrževalni sistem. 
(3) Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno 
kolesarsko čelado, med vožnjo kolesa z motorjem pa homologirano 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 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, in jahač, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 
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Pešci 
95. člen 

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. 
(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali 
steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in 
voznikov koles s pomožnim motorjem. 
(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj 
nenadoma stopiti. 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni 
pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri 
hoje. 
(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje 
(nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.). 
(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in 
organizirana skupina pešcev, mora v primeru iz četrtega odstavka tega člena hoditi ob 
desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora 
voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku. 
(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 
100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči 
fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta. 
(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, 
se mora prepričati, če to lahko varno stori. 
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim, četrtim, šestim, sedmim ali osmim odstavkom tega člena. 
(10) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek organizator skupine pešcev, ki ne zagotovi 
hoje organizirane skupine skladno s šestim odstavkom tega člena. 
 

Posebna prevozna sredstva 
96. člen 

(1) Posebna prevozna sredstva so invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni 
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, 
rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, 
ki niso vozila po tem zakonu. 
(2) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, 
poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega 
prometa. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali 
ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, 
njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. 
(3) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene 
prometu motornih vozil. 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov na vozišču ceste, 
namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene 
od vozišča. 
(5) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za 
pešce oziroma kolesarje. 
(6) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja motor, in ki presegajo hitrost gibanja 
pešcev (gokart, motorne sani,  miniaturna motorna vozila 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. 
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 
(8) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v  nasprotju s petim odstavkom 
tega člena. 
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Osvetlitev pešcev 
97. člen 

(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem 
vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani 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 naselju, 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 odsevni 
telovnik živo rumene ali  oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali  
odsevnik iz prvega odstavka 93. člena tega zakona. 
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizirana  skupina pešcev, ki hodi 
ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem  naselju po vozišču, 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 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena. 
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek organizator skupine pešcev, če skupina ni 
osvetljena, kot to določa tretji odstavek tega člena. 
 

Vstopanje in izstopanje potnikov 
101. člen 

(1) Mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču, morajo vozniki voziti tako, da je 
zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z 
zmanjšano hitrostjo in posebno 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 
cestnem 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 udeležencev 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 morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in 
posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena. 
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke. 
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena. 
 

Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
103. člen 

(1) Kolesarji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. 
(2) Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva 
kolesarja vzporedno, če širina poti to omogoča. 
(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano: 
1. izpustiti iz rok krmilo kolesa; 
2. dvigniti noge s pedal; 
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila; 
4. pustiti se vleči ali potiskati; 
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5. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; 
6. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače. 
(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez medkolesom in priklopnim vozilom 
takšna, da kolesar lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne more 
samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 80 cm. Na sredini 
zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna 
vozila, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana rdeča pozicijska luč. 
(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem 
vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno 
vozilo mora ustrezati pogojem iz prve in četrte alinee šestega 
odstavka tega člena. 
(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen 
poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti 
prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen 
tako: 
- da ustreza velikosti otroka; 
- da je trdno povezan s kolesom; 
- da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti; 
- da onemogoča poškodovanje otroka. 
(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne konstrukcije, ki je izdelano tako, da 
omogoča varno vožnjo dveh ali več oseb in mora imeti za vsako osebo poseben sedež, 
držalo za roke 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 prometa. 
(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s pomožnim motorjem. 
(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s šestim, osmim ali 
desetim odstavkom tega člena. 
(13) Z globo 80 eurov 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 
104. 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 očitnopod vplivom alkohola, mamil ali 
psihoaktivnih zdravil. 
(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, 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 16 let, ne sme prevažati potnika. 
(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim ali sedmim odstavkom tega člena. 
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim 
odstavkom tega člena. 
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Vprežna vozila 
105. člen 

(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas, dokler se premika v prometu na cesti, 
in sicer čim bližje desnemu robu vozišča. 
(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nadzorstva. 
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena. 
 

106. 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 potrebno zaradi tovora oziroma za 
priklopnim vozilom, kadar je to dodano 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 najmanj 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 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena. 
 

107. člen 
(1) Voznik mora zagotoviti, da je vprežna žival sposobna vleči vozilo. Nesposobna je vprežna 
žival, ki je vidno utrujena, bolna ali poškodovana. 
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z 
določbo tega člena. 

 
108. 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 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z 
določbami tega člena. 
 

Živali v prometu 
109. člen 

(1) Za jahače, goniče in vodiče živali, udeležene v cestnem prometu, 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 posameznih občinskih cestah dovoljeno 
voditi živino na pašo s traktorjem, če tako določi občina v skladu s prvim odstavkom 16. 
člena tega zakona in na teh cestah opozori na to druge udeležence cestnega prometa s 
predpisano prometno signalizacijo. 
(4) Jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora obvladati žival, na kateri jezdi. Jahač, 
mlajši od 14 let, smejo jezditi le v spremstvu polnoletne osebe. 
(5) Jahači smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske ceste pa le, 
če to ni v nasprotju s prometno ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah ni dovoljeno. 
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(6) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste pri 
opravljanju nalog policije. 
(7) Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem robu vozišča 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, ki jih goni ali vodi. 
(9) Čredo živali mora spremljati primerno število goničev ali vodičev glede na število in vrsto 
živali ter značilnosti cestnega 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 vozišča, če je le mogoče, pa po 
robu vozišča ali bankini. 
(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo 
priti na cesto. Živali, ki so na  cestah brez nadzorstva, se štejejo kot ovira v cestnem 
prometu. 
Za ukrepe za zavarovanje in odstranitev ovire ter ukrepe zoper  lastnika se smiselno 
uporabljajo določbe 123. člena tega zakona. 
(13) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek jahač, gonič 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 zavarovati živali v skladu z 
dvanajstim odstavkom tega člena, pa tega ne stori. 
 

Prometna signalizacija 
116. člen 

(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti 
opremljene s predpisano prometno signalizacijo in opremo, ki udeležence cestnega prometa 
opozarja 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 
prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste. 
(3) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki 
nastanejo zaradi nenadne okvare vozila ali onesposobitve ceste, ter začasne obveznosti, 
omejitve ali prepovedi v prometu. 
(4) Prometno signalizacijo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti takoj, ko preneha vzrok, 
zaradi katerega je bila postavljena, oziroma jo prekriti za čas, ko ni potrebna (npr. ko se ne 
izvajajo dela na cesti). 
(5) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati skladno z omejitvami, prepovedmi in 
obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v 
nasprotju s prometnimi pravili. 
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov. 
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v 
nasprotju s petim odstavkom tega člena, razen tistega, ki ravna v nasprotju s prometnim 
znakom za omejitev hitrosti, s prometnim znakom, s katerim je urejena prednost vozil, s 
prometnim znakom za obvezno uporabo snežnih verig, s prometnim znakom za omejitev 
skupne mase, osne obremenitve ali dimenzije, s prometnim znakom za omejitev največje 
dovoljene mase ali s prometnim znakom "prepovedano prehitevanje za tovorna vozila", 
postavljenim na avtocesti oziroma cesti, rezervirani za motorna vozila. 
 

117. člen 
(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali spremeniti pomen prometne 
signalizacije ali prometne opreme na cestah ali jih postaviti tako, da bi njihova uporaba lahko 
zavajala udeležence cestnega prometa. 
(2) Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega 
člena lahko postavljajo, vzdržujejo, odstranjujejo ali prekrivajo le fizične in pravne osebe, ki 
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so za to pooblaščene z zakonom ali s predpisom lokalne skupnosti. 
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali 
drugim odstavkom tega člena. 
(5) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov. 
 

118. člen 
(3) Na prometni znak ali na nosilec, na katerem je prometni znak, je prepovedano namestiti 
karkoli, kar ni v neposredni zvezi s pomenom tega znaka. 
(4) Prometni znaki in označbe na vozišču morajo odsevati svetlobo. 
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena. 
(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z 
globo najmanj 400 eurov. 

 
 

2.člen 
Po sprejetju sprememb odloka strokovne službe pripravijo čistopis odloka z vsemi 
spremembami do sedaj. 
 
 
 
Pripravil: Boris Sodja, vodja občinskih redarjev 
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