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Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v primerjavi z Zakonom o 
varnosti cestnega prometa (ZVCP-UPB5) 

 
Pomen izrazov - 3 člen: 
 
• Desno pravilo 
• Dnevna svetilka 
• Dolgi žaromet 
• Intervencijsko vozilo 
• Izhodiščni prometni pas 
• Mrtvi kot 
• Poklicni voznik 
• Pravilo srečanja 
• Točka možnega trčenja 
• Utripalke 
• Zasenčeni žaromet 

 
Načela cestnega prometa: 

• Udeleženec cestnega prometa mora ravnati tako, da ne ovira ali ogroža drugih 
udeležencev ali jim ne povzroča škode ((2)4) 

• Iz vozila je prepovedano odmetavati kakršne koli stvari (cigaretni ogorki, papir, 
plastenke itd.) ((2)5) 

 
Odgovornost za varen in nemoten promet: 

• Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad otrokom ali 
mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu ((1)7) 

 
Pooblastila za  nadzor nad izvajanjem določb zakona: 

• Pooblastila občinskega redarstva (15. člen) – taksativno našteta pooblastila 
• Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja 

– 18/7 KT (22. člen) 
– Vozniško dovoljenje se vrne po postopku o začasnem odvzemu v skladu  z ZP-

1 
Pravila cestnega prometa: 

• 27. člen: Odstopanje od pravil (eksperiment) 
• 30. člen: Kdo lahko vozi ali ustavi na odstavnem pasu 
• 35. člen: Prepoved uporabe naprav ali opreme (…) 

– Popolna prepoved telefoniranja med vožnjo za učitelja vožnje in spremljevalca 
• 42. člen: …s pogledi v vzvratna ogledala in preko ramena … 
• 45. člen: (spremenjena in dopolnjena dikcija) 

– Voznik mora hitrost in način vožnje prilagoditi … 
– Voznik, ki se približuje križišču, prehodu ceste čez železniško progo, 

kolesarski stezi, prehodu za kolesarje … 
• 46. člen: Najvišje dovoljene hitrosti 
• Na hitrih cestah 110 
• Prekoračitev hitrosti v območju omejene hitrosti 
• Omejitve za traktorje? 
• Razen če je s prometno signalizacijo urejeno drugače 
• 60. člen: Vožnja na krožnem križišču 

– Izbira prometnega pasu 
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– Vključevanje po smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma 
– Zapuščanje križišča in obveznost opraviti dodatno kroženje 
– Prepoved ustavljanja 

Pravila varne ustavitve in parkiranja vozil: 
• 65. člen: Ustavitev in parkiranje 
• Ustavitev in parkiranje je prepovedano na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni 

promet in ločilne črte niso vrisane. 
 
Pravila uporabe svetlobne in zvočne opreme: 

• 70. člen: Uporaba svetlobne in zvočne opreme 
– Voznik mora vklopiti varnostne utripalke,če dohiti vozilo, ki vozi s hitrostjo, ki 

je za več kot polovico nižja … 
– Kadar vozi vozilo, katerega hitrost je za več kot polovico nižja … (ni izjeme 

ob uporabi opozorilne svetilke) 
– Uporaba meglenk v funkciji prilagodljivih žarometov 

 
Pogoji za prevoz tovora: 

• 74. člen: Tovor na vozilu 
– Tovor mora biti naložen in pritrjen v skladu s predpisom, s katerim se 

podrobneje predpiše način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na 
vozilu. 

• 75. člen: Označevanje tovora. 
– Tabla oz. rdeča tkanina najmanj 40 x 40 cm 

 
Varstvo udeležencev cestnega prometa: 

• 88. člen: Prevoz oseb 
– V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno 

prevažati otrok, mlajših od treh let 
• 91. člen: Vstopanje in izstopanje  potnikov 

– Vožnja mimo avtobusa in avtotaksi vozila, ustavljenega na zaznamovanem 
mestu … 

• 93. člen: Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
– Vožnja po vozišču, kjer površine za kolesarje niso prevozne (zimske razmere, 

parkirana vozila (?), delovišča (?)…) 
• 95. člen: Pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov 

– Potnik na motornem kolesu, mopedu, trikolesu, lahkem štirikolesu in 
štirikolesu je lahko le oseba, starejša od 12 let 

 
Naprave za urejanje cestnega prometa: 

• 101. člen: posebni svetlobni znaki vozil s prednostjo in vozil za spremstvo 
– Posebne opozorilne svetilke 

• Na vozilu s prednostjo 
• Na vozilu za spremstvo 

• 103. člen: Posebna opozorilna svetilka, ki daje svetlobo rumene barve na vozilu 
 
Drugo: 

• Kolo s pomožnim motorjem ni nikjer definirano 
• Ni definicije eno- oziroma dvoslednih vozil 
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