NOVI ZAKON O MOTORNIH VOZILIH
(Ur. list 106/10)
25. člen
(starodobno vozilo)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki želi registrirati in začeti uporabljati vozilo kot starodobno, vloži
pri strokovni organizaciji zahtevo za razvrstitev vozila kot starodobno vozilo (v nadaljnjem
besedilu: starodobnik). Po izvedeni identifikaciji vozila strokovna organizacija razvrsti vozilo
kot starodobnik, če vozilo izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(2) Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično
vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi
svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

35. člen
(vezanost registrske tablice)
(1) Registrske tablice, izdane za označitev vozila, so vezane na vozilo. Oznako registrske
tablice je mogoče na posebno zahtevo izbrati po lastni želji. Registrske tablice z izbranim
delom oznake so vezane na lastnika vozila.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi registrske tablice na vozilu,
za katero niso bile izdane.
Peti oddelek: Odjava vozila
40. člen
(odjava vozila)
(1) Lastnik registriranega vozila lahko kadar koli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in
hkrati z odjavo izroči registrske tablice.
(2) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z
odjavo izročiti registrske tablice, če:
1. je vozilo uničeno;
2. je vozilo odsvojeno;
3. bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;
4. je vozilo ukradeno;
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom
dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna
vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, ali
6. je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker
ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.
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(3) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če so pogrešane, če je bilo vozilo
ukradeno, če so bile zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako ali če je bilo vozilo
odsvojeno in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika.
(4) Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega
lastnika vozila v evidenco.
(5) Če pri prenosu lastništva vozila novi lastnik istočasno vozila ne registrira na svoje ime,
mora v 15 dneh od nakupa to vozilo registrirati na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila
v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona.
(6) Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve,
razen za tovorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna kolesa, motorna
trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, ki
se hranijo eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni
registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.
(7) Če v primerih iz 5. ali 6. točke drugega odstavka tega člena lastnik ne odjavi vozila in ne
izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno
prebivališče oziroma sedež ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega
prebivališča, pisno opozori lastnika vozila, naj v 15 dneh po prejemu opozorila izpolni svoje
obveznosti iz prvega odstavka tega člena. Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni obveznosti,
upravna enota temu vozilu v evidenci registriranih vozil spremeni status v »črtano« in o tem
obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na stroške
lastnika vozila, če je vozilo udeleženo v cestnem prometu ali je na javni cesti, na
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali drugi javni površini.
50. člen
(roki za izvedbo tehničnih pregledov)
(1) Prvi tehnični pregled se izvede:
1. eno leto po prvi registraciji za:
– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
– delovna vozila,
– avtobuse,
– priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna
vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti
čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
– vozila za izposojo brez voznika, in
– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.
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Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem
dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.
2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;
3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.
(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj
enkrat letno.
(3) Tehnični pregledi:
1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
2. avtobusov,
3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in
5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti
prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska
vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.
Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju
vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.
(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični
pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let,
mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani
vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in
drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne
presega 3500 kg.
83. člen
(prehodno obdobje)
(1) Postopki pri zadevah s področij, ki jih ureja ta zakon, ki so bili začeti pred začetkom
uporabe tega zakona, se dokončajo po predpisih, na podlagi katerih so bili začeti.
(2) Do 31. decembra 2013 se status starodobnika lahko podeli vozilu, starejšemu od 25 let,
če izpolnjuje vse druge predpisane pogoje.
(3) Vozila kategorije N1, ki jim je z dnem začetka uporabe tega zakona preteklo več kot
eno leto od datuma prve registracije, morajo opraviti prvi tehnični pregled ob prvem
podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja ali v enem letu od začetka uporabe
zakona, kar prej poteče.
(4) Upravne enote začnejo opravljati naloge prekrškovnega organa iz 78. člena tega zakona
1. januarja 2012.
(5) Določbe tretjega in petega odstavka 29. člena tega zakona veljajo tudi za vozila, ki so ob
začetku uporabe tega zakona že registrirana, in sicer se potrebna sprememba izvede ob
prvem naslednjem podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja po začetku uporabe tega
zakona.
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