
Pravilnik o delih in opremi vozil  

Meseca maja 2013 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije 44/13 objavljen Pravilnik o 
delih in opremi vozil, ki prinaša nove določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih 
priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov ter označevanja počasnih vozil s pričetkom 
uporabe s 1. januarjem 2015.  

Označevanje počasnih vozil 

Po določbi pravilnika o označevanje počasnih vozil morajo vsa vozila razen enoslednih, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40  km/h, kakor tudi njihova priklopna 
vozila na zadnji strani imeti tablo ali nalepko za označevanje počasnih vozil, ki mora biti 
homologirana. Pri skupini vozil velja zahteva samo za zadnje vozilo v skupini. Tabla za 
označevanje počasnih vozil ima obliko enakostraničnega trikotnika s prisekanimi vogali in je 
odsevne rdeče barve. Namenjena je preprečevanju naletov od zadaj, oziroma temu, da 
vozniki, ki vozijo za počasnimi vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo in 
ustrezno prilagodijo hitrost vožnje, ter vozilo na primernem mestu prehitijo.  
 

 

 

Kmetijski traktor z največjo konstrukcijsko omejeno hitrostjo, ki ne presega 40  km/h in ustrezno nameščeno 
tablo za počasna vozila. Če traktorski priključek zakriva označevalno tablo za počasna vozila na traktorju, je 
potrebno le-to namestiti na priključek.  

 

 



 
Uporaba podložnih zagozd 
Obvezna oprema traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov po 
tem pravilniku,  je poleg ostale obvezne opreme (varnostni trikotnik, komplet za prvo pomoč) 
še podložna zagozda. 

 

 

S 1. januarjem 2016 pa začnejo veljati še določila glede varnostnih elementov in 
označevanja širših traktorjev in delovnih strojev. 

Varnostni elementi traktorjev  

Pri traktorjih s spredaj nameščenimi traktorskimi priključki morata biti v primeru, če znaša 
vzdolžna razdalja med sredino volanskega obroča traktorja in sprednjim robom traktorskega 
priključka več kot 3  m, na sprednjem delu traktorskega priključka nameščeni dodatni stranski 
ogledali, ali ogledali postavljeni v obliki črke V, ki omogočata pregled v smeri, ki je 
pravokotna na vzdolžno os traktorja. Posamezno ogledalo mora imeti površino najmanj 300 
cm². Dodatnih stranskih ogledal ni potrebno namestiti, če konstrukcija traktorskega priključka 
tega ne omogoča (npr. traktorski priključek za prenos bal). 
 

 
 
Pravilnik prinaša tudi določbe o označevanju širših traktorjev in delovnih strojev, kakor tudi 
označevanje traktorjev in traktorskih priključkov, ter delovnih strojev z deli, ki so lahko 
nevarni za druge udeležence v prometu. Pravilnik določa, da morajo imeti izpostavljeni deli 
traktorja, traktorskih priključkov in delovnih strojev, ki so nameščeni na višini največ do 2  m 
nad cestiščem (npr. rezila, konice, žbice, robovi), med vožnjo po cesti nameščene varovalne 
naprave, ki morajo biti označene v skladu s pravilnikom. 
 



Označevanje širših traktorjev in delovnih strojev 

Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorskimi priključki in delovni 
stroji s širino več kot 2,55  m, morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine 
spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table. Table morajo biti velikosti najmanj     
400  mm x 400  mm, na njih pa se morajo izmenjavati 100  mm široki odsevni beli in rdeči 
pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Če konstrukcija vozila to omogoča, so lahko namesto 
tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table. 

V primeru, da konstrukcija vozila ne omogoča namestitev označevalnih tabel predpisane 
velikosti, lahko nameščene označevalne table ali označevalne nalepke enakih lastnosti, z 
najmanjšo površino 600 cm² in najmanjšo stranico 120  mm. 

Če znaša razdalja med zunanjim robom v prvem odstavku navedenih vozil oziroma 
traktorskih priključkov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila več kot 400  mm, morajo 
biti ponoči, oziroma v pogojih zmanjšane vidljivosti čim bližje zunanjemu robu, nameščene 
dodatne pozicijske svetilke ter odsevnike, usmerjene naprej in nazaj. 

Z označevalnimi tablami, oziroma nalepkami iz prvega odstavka tega člena so lahko označeni 
tudi zunanji robovi traktorskih priključkov, ki niso širši od 2,55  m, vendar imajo do višine 
2,0  m nameščene sestavne dele, ki so lahko nevarni za druge udeležence v prometu in niso 
dobro vidni (npr. rezila, konice, žbice, robovi). 

 

 

Traktor s traktorskim priključkom s širino več kot 2, 55  m. Traktorski priključek mora biti spredaj in zadaj 
označen z ustreznimi označevalnimi tablami oziroma nalepkami. 
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