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Novi Zakon o cestnem prometuNovi Zakon o cestnem prometuNovi Zakon o cestnem prometuNovi Zakon o cestnem prometu    

    

Prehitri voznik, ki ga ujame radar, dobi plačilni nalog v nekaj dneh  

Ko stacionarni merilnik hitrosti s kamero ujame vozilo, ki je vozilo prehitro, policija najprej preko evidenc pridobi podatke o lastniku vozila 

oziroma o vozniku, če je vozilo last pravne osebe. Na podlagi teh podatkov izstavijo plačilni nalog, kateremu priložijo fotografijo. Na policiji 

pravijo, da celoten postopek traja nekaj dni, razen ko gre za vozila pravnih oseb. Takrat morajo namreč najprej pridobiti podatke o vozniku.  

Na položnici je zapisan polovični znesek kazni, ki je predvidena po zakonu. V primeru, da kazni ne poravna v osmih dneh od prejetja plačilnega 

naloga, mora plačati dvakrat več in za ta namen ne dobi nov plačilni nalog.  

Če globe ne plačate v enem mesecu, vas "zatožijo" dacarjem  

Po izteku osemdnevnega roka za polovično plačilo ima kršitelj še mesec dni časa, da poravna kazen. Po izteku tega roka, policija posreduje 

podatke Davčni upravi (DURS), ki potem v nekaj mesecih opravi postopek izterjave denarja.  

Dodajmo, da je relativni rok zastaranja prekrška dve leti, absolutni pa štiri leta. To pomeni, da mora pristojen organ izdati plačilni nalog v dveh 

letih.  

 

 

Prekoračitev v naselju (prometno pravilo ali prometni znak)  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri 
sodišču  

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali 
prenehanje veljavnosti voz. 
dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        
do vključno 10 km/h  41,73 €         32/1 32/7/a 

nad 10 km/h do vključno 20 km/h     125,19 €    1 točka    32/1 32/7/b 
nad 20 km/h do vključno 30 km/h     250,38 €    3 točke    32/1 32/7/c 

za več kot 30 km/h      najmanj 500,75 €  najmanj 5 
točk 

prepoved vožnje  
(od 1. meseca do 1. leta) 32/1 32/7/d 
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več kot 50 km/h        najmanj 500,75 €  18 točk prenehanje veljavnosti voz. 
dov. 32/1 32/8 

                        
do 10 km/h, v območju za pešce ali 
območju umirjenega prometa     125,19 €    1 točka   32/1 32/7/b 

nad 10 km/h do vključno 20 km/h, v 
obm. za pešce ali obm. umirjenega 
prometa  

   250,38 €    3 točke   32/1 32/7/c 

več kot 20 km/h, v obm. za pešce ali 
obm. umirjenega prometa      najmanj 500,75 €  najmanj 5 

točk prepoved vožnje 32/1 32/7/d 

več kot 30 km/h, v obm. za pešce ali 
obm. umirjenega prometa      najmanj 500,75 €  18 točk prenehanje veljavnosti voz. 

dov. 32/1 32/8 

                        

drugi udeleženec, ki ne upošteva 
omejitve hitrosti  41,73 €         32/1 32/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekoračitev izven naselja (prometno pravilo ali prometni znak)  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri sodišču 

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali 
prenehanje veljavnosti voz. 
dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        

do vključno 20 km/h  41,73 €         32/4 32/9/a 
nad 20 km/h do vključno 30 
km/h     83,46 €    1 točka    32/4 32/9/b 

nad 30 km/h do vključno 40 
km/h     166,92 €   3 točke    32/4 32/9/c 

več kot 40 km/h      najmanj 250,38 € najmanj 5 
točk 

prepoved vožnje (od 1. 
meseca do 1. leta) 32/4 32/9/d 
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Prekoračitev na avtocesti ali cesti rezervirani za motorna vozila (prometno pravilo ali prometni znak)  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri sodišču 

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali 
prenehanje veljavnosti voz. 
dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                 
prekoračitev na AC in CRMV do 
vključno 20 km/h  41,73 €             32/4 32/10/a 

prekoračitev na AC in CRMV nad 
20 do vključno 30 km/h  83,46 €             32/4 32/10/b 

prekoračitev na AC in CRMV nad 
30 do vključno 40 km/h  125,19 €       1 točka    32/4 32/10/c 

prekoračitev na AC in CRMV nad 
40 do vključno 50 km/h  166,92 €        3 točke    32/4 32/10/d 

prekoračitev na AC in CRMV za 
več kot 50 km/h       najmanj 250,38 € najmanj 5 

točk 
prepoved vožnje motornega 

vozila 32/4 32/10/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebnosti (prometno pravilo ali prometni znak)  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri 
sodišču  

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali 
prenehanje veljavnosti voz. 
dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        
hitrost neprilagojena sposobnostim 
voznika in vozila ter razmeram na cesti    208,65 €   4 točke   30/2 30/5 

neobladovanje vozila in nezmožnost 
ustaviti pred oviro    208,65 €   4 točke   30/1 30/5 

se ne umakne - za njim kolona  125,19 €         30/3 30/6 
ne vključi smernikov - se ne umakne  125,19 €         30/4 30/6 
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brez razloga nenadoma zmanjša hitrost  125,19 €         31/1 31/3 
se ne prepriča, če lahko naglo zmanjša 
hitrost  125,19 €         31/2 31/3 

voznik, ki ne rabi voz. dov. vozi 
neprimerno hitro, ne obvladuje vozila  41,73 €             30/1 30/7 

 

Prekoračitev omejitve za posamezne vrste vozil  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri 
sodišču  

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali 
prenehanje veljavnosti 
voz. dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        

do vključno 10 km/h  41,73 €         33/1 33/4/a 
nad 10 km/h do vključno 20 km/h    125,19 €    2 točki    33/1 33/4/b 
za več kot 20 km/h     250,38 €    5 točk   33/1 33/4/c 

                        
nima označbo največje dovoljene hitrosti  41,73 €         33/3 33/5 

voznik nevar.blaga ali izred.prev. ni zmanjšal 
hitrost ali ustavil, ko je slaba vidljivost, spolzka 
cesta ali močan veter  

125,19 €         33/2 33/6 

 

 

 

Prekoračitev omejitve na AC in CRMV, za vozila s vpisom hitrosti v prometnem dovoljenju  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ (hitri 
postopek)  

Redni sodni postopek 
pri sodišču  

Kazenske točke 
v CP  

Prepoved vožnje ali prenehanje 
veljavnosti voz. dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        
do vključno 10 km/h  41,73 €             34/1 34/5/a 
nad 10 km/h do 
vključno 20 km/h     125,19 €   2 točki    34/1 34/5/b 

za več kot 20 km/h     250,38 €   5 točk    34/1 34/5/c 

 

 

Alkohol in psihoaktivne snovi/Alkohol 
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Poklicni vozniki, javni prevoz, kandidati, učitelji vožnje, spremljevalci, vozniki začetniki, višje kategorije, vozniki nevarnih snovi, ...  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ (hitri 
postopek)  

Redni sodni postopek 
pri sodišču  

Kazenske točke 
v CP  

Prepoved vožnje ali prenehanje 
veljavnosti voz. dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        
do 0,5 g/kg ali  
do 0,24 mg/l izd.zraka     125,19 €    3 točke    130/1 130/3/a 

več kot 0,5 do 0,8 g/kg 
ali  
več kot 0,24 do 0,38 
mg/l izd.zraka  

  166,92 €   4 točke   130/1 130/3/b 

več kot 0,8 do 1,1 g/kg 
ali  
več kot 0,38 do 0,52 
mg/l izd.zraka  

  250,38 €   5 točk   130/1 130/3/c 

več kot 1,1 g/kg ali  
več kot 0,52 mg/l 
izd.zraka  

    500,75 € najmanj 10 
točk prepoved vožnje 130/1 130/3/d 

več kot 1,5 g/kg ali  
0,71 mg/l izd.zraka      najmanj 500,75 € 18 točk prenehanje veljavnosti voz. dov. 130/1 130/5 

 

 

 

 

Ostali vozniki  

Kršitev  Plačilni nalog na 
kraju prekrška  

Prekrškovni organ 
(hitri postopek)  

Redni sodni 
postopek pri sodišču  

Kazenske 
točke v CP  

Prepoved vožnje ali  
prenehanje 
veljavnosti voz. dov.  

Materialna 
določba ZVCP  

Kazenska 
določba ZVCP  

                        

do 0,5 g/kg ali  
do 0,24 mg/l izd.zraka + znaki nezanes. 
ravn.  

  125,19 €    3 točke    130/2 130/4/a 

več kot 0,5 do 0,8 g/kg ali  
več kot 0,24 do 0,38 mg/l izd.zraka    166,92 €   4 točke   130/2 130/4/b 

več kot 0,8 do 1,1 g/kg ali  
več kot 0,38 do 0,52 mg/l izd.zraka    250,38 €   5 točk   130/2 130/4/c 

več kot 1,1 g/kg ali      500,75 € najmanj 10 prepoved vožnje 130/2 130/4/d 
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več kot 0,52 mg/l izd.zraka  točk 
več kot 1,5 g/kg ali  
0,71 mg/l izd.zraka      najmanj 500,75 € 18 točk prenehanje 

veljavnosti voz. dov. 130/1 130/5 

                        

povzročitev prom. nesreče in več kot 
1,1 g/kg ali 0,52 mg/l izd.zraka      najmanj 500,75 € 18 točk prenehanje 

veljavnosti voz. dov.    135/8 

                        

nepravilna uporaba alkotesta      najmanj 500,75 € 18 točk prenehanje 
veljavnosti voz. dov. 132/3 132/11 

odklon preizkusa z alkotestom ali 
strokovni pregled      najmanj 500,75 € 18 točk prenehanje 

veljavnosti voz. dov. 132/9 132/11 

 

 


