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SEZNAM PREDPISOV, KI SE NANAŠAJO NA VSEBINE TEORETIČNEGA DELA
VOZNIŠKEGA IZPITA
Seznam je namenjen predavateljem cestnoprometnih predpisov v šolah vožnje. Upoštevati je
treba, da so posamezni predpisi v vsebinah programa usposabljanja in programa vozniškega
izpita prisotni v zelo različnem obsegu. Tako je na primer vsebina Zakon o pravilih cestnega
prometa aktualna skoraj v celoti, vsebina Zakona o motornih vozilih pa le glede pomena
izrazov ter temeljnih pogojev za udeležbo vozila v cestnem prometu, ugotavljanja tehnične
brezhibnosti vozil in njihove registracije. Učitelji predpisov naj torej pri vključitvi vsebin
predpisov v teoretični del usposabljanja izhajajo iz programa usposabljanja kandidatov za
voznike motornih vozil.
 Zakon o voznikih
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Zakon o cestah
 Zakon o javnih cestah1
 Zakon o motornih vozilih
 Zakon o prekrških
 Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni
opremi v cestnih prevozih
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
 Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
 Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju
in nadziranju cestnega prometa
 Pravilnik o zaporah na cestah
 Pravilnik o vozniškem izpitu
 Pravilnik o vozniških dovoljenjih
 Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
 Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja
izvajalcev programa
 Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
 Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora
 Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
 Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
 Pravilnik o delih in opremi vozil
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V veljavi samo določbe 5., 6., 47. in 48. točke prvega odstavka 14., prvega in drugega odstavka 11., 11.a, 11.b, 11.c, 75.a, 75.b, 75.c, 75.č,

75.d, 75.e člena, prve in tretje do desete alineje prvega, drugega in tretjega odstavka 77.a
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 Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o
usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi
uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi uredbe sveta (EGS)
št. 3820/85
 Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o
tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o
tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES)
št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom

Predpisi so skupaj z vsemi podatki o njihovi objavi ter morebitnih spremembah in dopolnitvah
dosegljivi na:
http://www.pisrs.si/Pis.web/

Seznam je bil zadnjič osvežen 07.12.2017.
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