
Słowenia

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

Ograniczenia prędkości

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być 
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie osiedlowym - 30 km/h

W terenie zabudowanym - 50 km/h

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h

Drogi ekspresowe - 110 km/h

Autostrady - 130 km/h

Jazda z łańcuchami - 50 km/h

Prędkość minimalna na autostradach 60 km/h.

Przy widoczności ograniczonej do 50 m – 50 km/h.

Pasy bezpieczeństwa

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.

Foteliki i przewożenie dzieci

Dzieci do 150 cm wzrostu muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających 
dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Wyższe dzieci mogą korzystać ze standardowych pasów 
bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko podróżuje z przodu, w odpowiednim foteliku, skierowanym twarzą 
przeciwnie do kierunku jazdy, poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona. 

Dzieci do lat 3 nie wolno przewozić pojazdem, w którym niemożliwe jest zamontowanie 
odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego.

Jazda pod wpływem

Dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowcy – 0,5 promila. Przekroczenie tego limitu grozi 
grzywną i zatrzymaniem prawa jazdy. Limit dla kierowców młodych, do 21 lat, oraz posiadających 
prawo jazdy mniej niż 2 lata, a także dla kierowców zawodowych wynosi 0,0 promila. Kierowca 
podlega karze nawet, jeżeli nie ma we krwi niedopuszczalnego stężenia alkoholu, a prowadzi w 
sposób nie w pełni kontrolowany. Podobne zasady dotyczą narkotyków. 

Obowiązek jazdy na światłach

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę przez cały rok.

http://www.pbd.org.pl/kierowca-zagranica


Mandaty i kary

Płatne na miejscu w euro. Policja może zatrzymać paszport kierowcy do momentu otrzymania wpłaty. 
Zapłacenie mandatu na miejscu może oznaczać jego zmniejszenie o 50%.

Przykładowe mandaty: przejazd przy czerwonym świetle: 300 euro; nierespektowanie światła 
pomarańczowego: 120 euro; brak pasów bezpieczeństwa: 120 euro; nieużywanie świateł do 160 euro; 
nieprawidłowe przewożenie dzieci: 200 euro.

Brak winiety – 300 euro.

Niewłaściwie zaparkowane samochody mogą zostać zablokowane lub odholowane.

Motocykle i skutery

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 
dla kierowcy i pasażera. Dzieci do lat 12 nie mogą być przewożone jako pasażer.

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Paliwo, karty i opłaty

Benzyna bezołowiowa (95 i 100 oktanów) - dostępna

Olej napędowy - dostępny

LPG – dostępny

Benzyna ołowiowa – niedostępna; dostępny dodatek ołowiowy

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.

Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 
Słowenii upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana. 

Opłaty za drogi reguluje system winiet – tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Winiety można 
zakupić m.in. na stacjach benzynowych w Słowenii i sąsiednich krajach, a w Polsce w biurach turystyki 
PZM. Brak winietki będzie karany mandatem w wysokości od 300 euro.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu

- Kamizelka odblaskowa – obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu 
(np. awaria pojazdu). Nie dotyczy jednośladów.

- Trójkąt ostrzegawczy – w przypadku ciągnięcia przyczepy – 2 szt. Nie dotyczy jednośladów.

- Apteczka pierwszej pomocy

- Zapasowe żarówki

- Gaśnica



- Wyposażenie zimowe – obowiązek dostosowania pojazdu do warunków zimowych spoczywa na 
kierowcy. To w szczególności obejmuje opony zimowe oznaczone M+S z bieżnikiem minimum 3mm. 
Łańcuchy śniegowe – obowiązkowe od 15 listopada do 15 marca lub dłużej, zależnie od warunków, w 
przypadku, kiedy pojazd nie ma kompletu opon zimowych M&S. Opony z kolcami – zakazane.

Inne obowiązujące wymogi / przepisy

Użycie trójkąta ostrzegawczego jest w razie wypadku obowiązkowe. Jeżeli wypadek ma miejsce w 
nocy, a światła awaryjne ulegną uszkodzeniu, należy dodatkowo użyć żółtego światła migającego lub 
świateł pozycyjnych pojazdu.

Nie wolno mijać autobusu szkolnego, który zatrzymał się by wypuścić/wpuścić dzieci.

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych w terenie zabudowanym i w pobliżu szpitali, poza wypadkami 
bezpośredniego zagrożenia.

Przy cofaniu należy włączyć światła awaryjne.

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były 
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach 
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.


