
NOVOSTI PROMETNE ZAKONODAJE 

 

Višje kazni za UPORABO MOBILNIH TELEFONOV MED VOŽNJO  

Med vožnjo se ob uporabi mobilnega telefona reakcijski čas voznika namreč pomembno zmanjša, 

tveganje za nastanek prometne nesreče pa izjemno povečuje. Zato se je zvišala globa in število 

kazenskih točk za uporabo mobilnega telefona med vožnjo za voznike in sicer 250 evrov ter 3 

kazenske točke. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in 

ostala lahka motorna vozila), pa se kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih 

naprav med vožnjo zviša na 120 evrov. 

Nižje kazni za določene hitrostne prekrške  

Za praktično vse prekoračitve do 10, med 10 do 20 ter med 20 do 30 km/h se denarne kazni znižujejo, 

v določeni meri celo razpolovijo. Ukinjena je "vstopna" kategorija "do 5 km/h" in je združena z "do 10 

km/h".  

E-skiroji 

Ureditev področja e-skirojev je nujna zaradi večje varnosti vseh udeležencev v prometu. Vozniki 

lahkih motornih vozil, kamor sodijo tudi skiroji in rolke na električni pogon, morajo skladno z novelo 

voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso 

prevozne, lahko vozijo ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena 

hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Obvezna je tudi zaščitna čelada, do 18. leta. 

Policija priporoča uporabo zaščitne čelade tudi po 18. letu, enako, kot za kolesarje in druge 

uporabnike lahkih motornih vozil.  

Z vidika varnosti vseh udeležencev je pomembno, da mora imeti voznik lahkega motornega vozila 

ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja 

belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani 

lahkega motornega vozila mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali 

oranžne bočne odsevnike. Vožnja e-skirojev in drugih lahkih motornih vozil je dovoljena osebam, od 

14. leta dalje in otrokom od 12. do 14. leta, ki imajo pri sebi kolesarsko izkaznico. 

 



Zavijanje desno pri rdeči luči  

Formalizira se možnost, ki jo je sicer dovoljeval že dosedanji zakon v obliki eksperimentalne 

prometne ureditve, pa ni bila nikoli uporabljena v praksi. Ko bo poleg semaforja dodani prometni 

znak dovoljeval zavijati v desno, bo lahko voznik to napravil tudi pri rdeči luči, če ne bo ogrožal drugih 

udeležencev.  

 

 

Varnost kolesarjev  

Konkretno je določeno, da je treba pri prehitevanju koles, e-skirojev, mopedov "25" in podobnih 

vozil  upoštevati bočno razdaljo najmanj 1,5 metra. 

Gre za izjemno pomemben element za povečanje prometne varnosti za skupine ranljivih udeležencev 

v prometu, ki bo pripomogel k bolj varnemu poteku prehitevanja. To je še toliko bolj pomembno, 

kadar kolesarje, voznike lahkih motornih vozil ali mopede prehitevajo večja vozila, kot so avtobusi, 

tovorna vozila in podobno. 

 

Otroški sedeži 

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 

cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka. V 

motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od 

treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 140 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso 

prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za 

potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično. 

 


