
 

 

 

  

Kam pogledati koliko kazenskih točk imate zaradi prekrškov v cestnem 
prometu?  

Kazenske točke so vpisane v Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. 

Evidenca se vodi zaradi evidentiranja in obdelave podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za prekrške v cestnem 
prometu izrečene kazenske točke. Evidentira se: 

 število izrečenih kazenskih točk, 

 katerim voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma 

 katerim voznikom je bila izrečena prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije. 

Od 11. marca 2019 dalje lahko na državnem portalu eUprava vpogledate v 
lastno število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu. 

V skladu z Zakonom o prekrških se kazenske točke v cestnem prometu predpišejo v višini od ene do 18 točk v 
določenem številu za prekršek zoper varnost cestnega prometa. Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo 
vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje. 

V kolikor vas skrbi, da vam »grozi« prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma bi želeli samo iz 
gole radovednosti preveriti koliko kazenskih točk ste si nabrali, lahko sedaj preverite preko državnega 
portala eUprava. 

NOVICE  

 

8. državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju - memorial 

Elvedina Terziča  

12.03.2019 - 6. aprila 2019 vabljeni na Ravne na Koroškem.  

 

Info SKEI št. 2/ 2019  

07.03.2019 - Aktivnosti SKEI v februarju 2019.  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5578/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5579/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5581/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5581/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5582/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5581/
http://skei.si/nLog/newsletter-917/user-0/url-5582/


DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Agencijsko delo, 1.3.2019  

01.03.2019 - Vse o agencijskem delu na enem mestu  

 
Tematska številka DE - Razbijamo mite, 1.2.2019  

01.02.2019 - Mit: Sindikati so samo za zgago Mit: Gospodarstvo si ne more 

privoščiti dviga plač  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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