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Sankcije po zakonu o prekrških

 Kazenske točke v cestnem prometu (22. člen)
 18 točk – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
 Prepoved vožnje motornega vozila (23. člen)
 povzročena nevarnost za nastanek hude posledice 

oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica
 Čas trajanja: od enega meseca do enega leta
 Povratnik: od treh mesecev do dveh let



Postopek začasnega odvzema 
vozniškega dovoljenja

 Le za prekrške kjer je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v 
cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja

 storilcu se takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško 
dovoljenje ter mu o tem izda potrdilo, vozniško dovoljenje pa s predlogom 
za odvzem pošlje sodišču

 Vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja – 113.d člen
 Dovoljenje se lahko vrne pred pravnomočnim zaključkom postopka o 

prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega 
dovoljenja

 Priloženo mora biti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem 
zdravstvenem pregledu 

 Sodišče ugodi: če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da je 
oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če narava in 
pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in 
druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za 
varnost cestnega prometa



Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja

 Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, 
ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 24 
mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška, in 
če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih 
določi sodišče na podlagi zakona o voznikih.

 Mora priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem 
kontrolnem zdravstvenem pregledu 

 Če sodišče ugotovi, da storilec v preizkusni dobi ni storil 
hujšega prekrška in da je izpolnil določene obveznosti, s 
sklepom odloči, da se izrečena sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izvrši



Zakon o voznikih – 58. člen
(ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja)

 Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja 
prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje 
po šestih mesecih od izvršitve odločbe, če ji je 
izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od 
ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa 
po enem letu od izvršitve odločbe.

 Pogoj: opravi kontrolni zdravstveni pregled, 
udeleži rehabilitacijskega programa

https://zakonodaja.com/zakon/zvoz/58-clen-ponovna-pridobitev-vozniskega-dovoljenja


Sankcije po Zakonu o pravilih cestnega prometa

 Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja
(22. člen)

 Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, za prekršek pa ni predpisan redni sodni postopek, se vrne 
vozniku po preteku 24 ur od odvzema.

 Zaseg motornega vozila
 v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za 

prekršek zaradi vožnje pod vplivom alkohola



Prepoved vožnje vozila v cestnem prometu pod 
vplivom alkohola - 105. člen

 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do 
vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 
3., 4., 8., 9.a, 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena, učitelju vožnje 
ali spremljevalcu se izreče tudi 4 kazenske točke;

 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 8., 9.a, 10. in 11. točke prvega 
odstavka tega člena, učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 8 
kazenskih točk;

 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. Vozniku iz 1., 2., 3., 4., 8., 9.a, 10. in 11. točke prvega 
odstavka tega člena, učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 16 
kazenskih točk;

 najmanj 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi 
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku 
motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče tudi 18 
kazenskih točk.



Kazenski zakonik (KZ-1)
 Nevarna vožnja v cestnem prometu - 324. člen
 (1) Voznik motornega vozila, ki v cestnem prometu povzroči neposredno nevarnost za 

življenje ali telo kakšne osebe s tem, da 
 1) vozi pod vplivom alkohola z več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več 

kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali vozi pod vplivom 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, 

 se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
 Prepoved vožnje motornega vozila – le če pri tem povzroči prometno nesrečo z 

lahko telesno poškodbo???
 Prepoved 6 mesecev do dveh let.
 Varnostni ukrep odvzem vozniškega dovoljenja (72. člen KZ-1)
 Sodišče sme izreči če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu 

pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali 
nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil

 Storilcu se ne sme izdati novo dovoljenje v obdobju od enega do pet let
 Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem 

prometu pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih 
lastnosti ali nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil



 Hvala za pozornost
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