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Registracija motornih vozil

 Potek veljavnosti prometnega dovoljenja;

 „Neregistrirano motorno vozil“;

 Zakon o obveznem zavarovanju v prometu;



Registracija motornih vozil v cestnem 
prometu

25. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št.
75/17 in 92/20, ZMV-1):

 Motorna in priklopna vozila morajo biti registrirana;

 Imeti morajo veljavno potrdilo o tehnični brezhibnosti
vozila;

 Imeti morajo veljavno prometno dovoljenje ali veljavno
dovoljenje za preizkusno vožnjo;

 Označena morajo biti s predpisanimi tablicami.



Registracija motornih vozil v cestnem 
prometu
 Voznik, ki vozi neregistrirano motorno vozilo, se

kaznuje z globo 500 EUR;

 Voznik, ki mu je veljavnost prometnega dovoljenja
potekla za manj kot 30 dni, se kaznuje z globo 100
EUR;

 Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ima
neregistrirano motorno vozilo, se kaznuje z globo
5.000 EUR ali s 1.000 EUR, če prometno dovoljenje
poteče do 30 dni;



Registrske tablice

 Motorna in priklopna vozila morajo biti označena s 
predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, 
izdanimi za njihovo označitev;

 globa za uporabo neustreznih registrskih tablica je 500 
EUR;



Tehnični pregled

 Vsako leto (TV, PNB, delovna vozila, avtobusi, 
priklopna vozila, vozila, ki si uporabljajo za javni 
prevoz, vozila za prevoz skupine otrok, šole vožnje, 
vozila za izposojo, intervencijska vozila)

 Štiri leta po prvi registraciji (vsa ostala)

 Pet let po prvi registraciji (mopedi do 25 km/h)

 Vsakih šest mesecev (javni prevoz potnikov, avtobusi, 
šole vožnje, za prevoz otrok, intervencijska vozila)



Zavarovanje motornih vozil

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list
RS, št. 30/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12,
ZOZP):

 Lastnik motornega vozila mora zavarovanje skleniti,
predno začne vozilo uporabljati in zavarovanje
obnavljati, dokler ga ima v uporabi (2. člen);

 Če lastnik motornega vozila ne sklene zavarovanja in
ga ne obnavlja je globa 500 EUR (46. člen)



Potek veljavnosti do 30 dni (STATISTIKA)



Neregistrirana motorna vozila



Zakon o obveznih zavarovanjih v 
prometu



Uporaba ANPR SISTEMOV



Ustavna odločba U-I-152/17-30 v zvezi z določili 
Zakona o nalogah in pooblastilih Policije (ZNPPol)

 Določbe, ki določajo tehnične sredstva, so, po mnenju
varuha človekovih pravic, v neskladju s pravico do
zasebnosti iz 35. člena Ustave in pravico do varstva
osebnih podatkov iz 38. člena Ustave. Hkrati gre tudi
za kršitev 32. člena Ustave in 8. člena Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

 Po ugotovitvah Ustavnega sodišče je glavna napaka
zakona, da iz določbe ZNPPol ne izhaja izrecno, da se
bodo zajeti podatki o registrski tablici samodejno
primerjali z drugimi evidencami osebnih podatkov in s
katerimi evidencami osebnih podatkov se bodo
primerjali;



HVALA ZA POZORNOST


