
Nalepke, ki označujejo nevarnost 
mrtvih kotov 
Naprave za signalizacijo mrtvih kotov 
Slepa pega je območje ob cesti, ki je izven neke voznikovem vidnem 
polju . Zrcala ali okna vozila ne pokrivajo vidnega polja. Ustrezna signalizacija je 
zato bistvena za omejevanje nesreč. 

Obvezna nalepka za ogled mrtvih kotov 
Od 1. januarja 2021 morajo biti vozila nad 3,5 tone opremljena z oznakami, ki 
označujejo položaj mrtvega kota . Odlok iz svojega področja uporabe na eni strani 
izključuje kmetijska in gozdarska vozila ter na drugi strani vozila zimske službe in 
intervencijska vozila služb, ki upravljajo avtoceste ali dvojna vozišča. V kodeks o 
avtocestah je bil dodan članek, ki krepi 
varnost kolesarjev , pešcev , dvokolesnikov in vseh drugih 
načinov individualnega gibanja . Prva sprememba zakona o mobilnosti določa, 
da je treba na težka tovorna vozila namestiti nalepko, ki označuje mrtve točke. 

V Parizu vsaka druga nesreča s smrtnim izidom povzroči trk s težkim tovornim 
vozilom . Voznik tovornega vozila na splošno ni viden na več področjih, ki se 
nahajajo spredaj (za 1 do 2 metra), ob straneh in na zadnjem delu vozila. 

Da bi vas videli, morate biti vidni in za to se morajo kolesarji opremiti 
s telovnikom z visoko vidljivostjo in zadostno osvetlitvijo . Opomnik na obvezno 
kolesarsko opremo. 

Skladne oznake 
Model označbe in njeni načini pritrditve so določeni s skupno odredbo ministra, 
pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za varnost v cestnem prometu. Tukaj 
so : 

 

Nalepka za tovorna vozila 

Kam namestiti to oznako? 
Ta znak mora biti nameščen na treh različnih mestih: 

• Spredaj desno na razdalji manj kot 1 m od konca vozila, med 0,90 in 1,50 m 
od tal. 

• Spredaj levo na razdalji manj kot 1 m od konca vozila, med 0,90 in 1,50 m od 
tal 

• Desno zadaj na višini med 0,90 in 1,50 m od tal. 
Za polpriklopnike : oznaka levo in desno, v prvem metru za ključem vozila na 
višini med 0,90 in 1,50 m od tal. 

Za priklopnike : znak v prvem metru prednjega dela vozila, na levi in desni strani 
ter na višini med 0,90 in 1,50 m od tal. 

3 nalepke za mrtve točke na polpriklopnikih 
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Kje lahko naročim nalepke? 
Nalepke lahko naročite na naši spletni strani. 

www.ench-pro.si 

Preko elektronske pošte: 

enchpro@gmail.com 

Ali preko telefona: 

041 826 639 

Vsak tovornjak potrebuje po 5 nalepk.  

Izberete lahko med dvema različicama: 

- Nalepka folija laminirana za zaščito proti bledenju in praskam. 
- Magnetna nalepka laminirana za zaščito proti bledenju. 

 

 

Besedilo predloga spremembe 
V poglavju III naslova I knjige III avtocestnega zakonika se vstavi člen L. 313-1: 

"Umetnost. L. 313-1. - Od 1. januarja 2021 morajo biti vozila nad 3,5 tone 
opremljena z znaki, ki prikazujejo položaj mrtvih kotov, pritrjenih na vozilo. Ta 
oznaka je pritrjena v skladu z ustreznimi metodami za čim večjo vidljivost, zlasti za 
kolesarje, pešce in uporabnike osebnih prevoznih sredstev. " 

"Dejstvo, da vsak voznik krši obveznost signalizacije, ki jo nalaga ta člen, in ukrepe, 
sprejete za njegovo uporabo, se kaznuje z globo, predvideno za kršitve četrtega 
razreda. " 

»Pogoji izvajanja te obveznosti so določeni z odlokom Državnega sveta. " 

"Umetnost. R. 313-32-1. - z izjemo kmetijskih in gozdarskih vozil na eni strani ter 
vozil zimske službe in intervencijskih vozil služb, ki upravljajo avtoceste ali ceste z 
dvema ločenima voziščema, kot je določeno v točkah 5, 6.1 in 6.6 člena R. 311-1 
tega zakonika, na drugi strani pa morajo imeti vozila z dovoljeno bruto maso več kot 
3,5 tone, vidna na straneh in na zadnjem delu vozila, oznaka, ki prikazuje položaj 
mrtvih kotov. 
Model označevanja in načini pritrditve so določeni s skupno odredbo ministra, 
pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za varnost v cestnem prometu. 
Dejstvo, da vsak voznik krši obveznost signalizacije, ki jo nalaga ta člen, in ukrepe, 
sprejete za njegovo uporabo, se kaznuje z globo, predvideno za kršitve četrtega 
razreda. " 

Omejite gibanje težkih tovornih vozil brez 
naprave 
Drugi amandma daje županom možnost, da omejijo gibanje težkih tovornih vozil 
brez naprave za odkrivanje ogroženih uporabnikov. 

Besedilo predloga spremembe 
"Umetnost. L. 2213-5-1. - Župan lahko z obrazloženo odredbo v določenem trenutku 
prepove dostop do vseh ali dela cest aglomeracije, odprtih za javni promet, vozilom, 
katerih skupna dovoljena teža presega 3,5 tone in ki niso opremljen z naprednimi 
sistemi, ki lahko zaznajo ranljive udeležence v prometu v neposredni bližini sprednje 
ali desne strani vozila, da voznika opozorijo na njihovo prisotnost in ga postavijo v 
položaj, da se izogne trčenju. " 

Za vozila s skupno dovoljeno maso obremenjenega vozila več kot 3,5 tone je treba 
opraviti identifikacijo, ki potrjuje prisotnost omenjenih sistemov na krovu. 

Poiščite vse tudi nalepke za mrtve točke, izdelane v naših delavnicah. 

 


