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Začasne izjeme, ki jih odobrijo države članice EU in države, ki niso članice EU, zaradi izbruha COVID-19 - Obvestilo COM    

Če to ne posega v cilje iz člena 1, lahko države članice EU po odobritvi Komisije odobrijo izjeme od uporabe določb členov 6 do 9 za prevoze v 
izjemnih okoliščinah. Države članice lahko odobrijo začasno izjemo za obdobje, ki ne presega 30 dni. Komisija obvesti druge države članice o vsaki 
izjemi, odobreni v skladu s tem členom. Sporočenim odstopanjem vsled COVID-19 sledi povezavi, >>> tukaj <<<. 

Republika Slovenija se je odločila za odobritev odstopanja od členov 6, 7 in 8 Uredbe 561/06:  
- v obdobju od 16.03.2020 do 14.04.2020, 
- tako za domače/notranje prevoze blaga kakor tudi za mednarodne prevoze blaga.  

Komisijo je o odstopanju obvestila z dnem 23.03.2020. 
 

 

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje 
v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3820/85 

Odstopanje od določil Uredbe 561/2006                      
kot sporočeno Komisiji 

Veljavno določilo ODOBRENO ODSTOPANJE                        
v obdobju                                            

16.03.2020 - 14.04.2020 Člen 6 

- Art. 6(1): replacement of the maximum daily 
driving limit of 9 hours with one of 11 hours; 

1.  Dnevni čas vožnje ne presega devet ur. 
Vendar pa se v enem tednu dnevni čas 
vožnje lahko največ dvakrat podaljša do 
največ 10 ur. 

od 1.odstavka 6.člena:              

zamenjava maksimalno dovoljenega 
dnevnega časa vožnje 9 ur z 11 urami. 

 - Art. 6(2): replacement of the maximum weekly 
driving limit of 56 hours with one of 60 hours;  

2.  Tedenski čas vožnje ne presega 56 ur in 
ne povzroči prekoračitve najdaljšega 
tedenskega delovnega časa, določenega 
v Direktivi 2002/15/ES. 

od 2.odstavka 6.člena:             

zamenjava maksimalno dovoljenega 
tedenskega časa vožnje 56 ur z 60 
urami. 

- Art. 6(3): replacement of the maximum fortnightly 
driving limit of 90 hours with one of 96 hours;  

3.  Skupni čas vožnje katerih koli dveh 
zaporednih tednov ne presega 90 ur. 

od 3.odstavka 6.člena:             

zamenjava maksimalno dovoljenega 
skupnega časa vožnje v katerih koli 
dveh zaporednih tednih 90 ur z 96 
urami. 
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Odstopanje od določil Uredbe 561/2006                      
kot sporočeno Komisiji Veljavno določilo 

ODOBRENO ODSTOPANJE                        
v obdobju                                            

16.03.2020 - 14.04.2020 
  

Člen 7 
  

- Art. 7: replacement of the minimum daily breaks 
requirements by imposing a break of 45 minutes 
after 5 and a half hours;  

Po štirih urah in pol vožnje ima voznik 
najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor, razen 
če ne začne s časom počitka. Ta odmor se 
lahko nadomesti z vsaj 15-minutnimi 
odmorom, ki mu sledi najmanj 30-minutni 
odmor razdeljen v obdobju na takšen način, 
da je to v skladu z določbami iz prvega 
odstavka. 

od 7.člena:                                    
najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor 
po 5 urah in pol 

  
Člen 8 

  

- Art. 8(1): Reduction of the daily rest 
requirements from 11 to 9 hours;  

1.  Voznik ima dnevni in tedenski čas počitka. 
***opredelitev pojma 4.člen, točka g, 1.alineja 
— „redni dnevni čas počitka“ pomeni vsako 
obdobje počitka, ki traja vsaj 11 ur. 

od 1.odstavka 8.člena:             

zmanjšanje rednega dnevnega časa 
počitka iz 11 ur na 9 ur 

- Art. 8(6): postponement of a weekly rest period 
beyond six 24-hour period. 

6.  V katerih koli dveh zaporednih tednih ima 
voznik vsaj: — dva redna tedenska časa 
počitka, ali — en redni tedenski čas počitka in 
en skrajšani tedenski čas počitka, ki traja vsaj 
24 ur. Vendar pa se skrajšanje nadomesti 
z enako dolgim obdobjem počitka v enem 
kosu pred koncem tretjega tedna po 
zadevnem tednu. Tedenski čas počitka se 
začne najpozneje na koncu šestih 24-urnih 
obdobij od konca predhodnega tedenskega 
časa počitka. 

od 6.odstavka 8.člena:                     

zamik rednega tedenskega počitka čez 
konec šestih 24-urnih obdobij od konca 
predhodnega tedenskega počitka 
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SLOVENIJA 

Dovoljena odstopanja od Uredbe 561/2006 

v obdobju od 16.03.2020 do 14.04.2020 

Dnevni čas vožnje: 11 ur  
(namesto 9 ur) 

Najdaljši tedensko dovoljeni čas vožnje: 60 ur  
(namesto 56 ur) 

Maksimalno dovoljeni skupni časa vožnje 
v katerih koli dveh zaporednih tednih: 

96 ur  
(namesto 90 ur) 

Najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor: po 5 urah in pol  
(namesto po 4 urah in pol) 

Redni dnevni čas počitka: 9 ur  
(namesto 11 ur) 

Redni tedenski čas počitka: po šestih 24-urnih obdobjih  
(namesto najpozneje na koncu šestih 
24-urnih obdobij od konca predhodnega 
tedenskega časa počitka) 
 

OPOZORILO: Navedena odstopanja veljajo na ozemlju R.Slovenije za notranje in mednarodne prevoze. Pri mednarodnih prevozih ste dolžni spoštovati 

vsakokratne predpise/odstopanja glede časov voženj in počitkov, kot so jih sprejele posamezne članice. Še posebej bodite pri tem pozorni, če v kateri izmed 

članic Skupnosti opravljate kabotažne prevoze. Sporočenim odstopanjem vsled COVID-19 sledi povezavi, >>> tukaj <<<.  

UPOŠTEVAJTE: Voznik lahko odstopa od členov 6 do 9 vendar pri tem naj ne ogroža varnosti v cestnem prometu. 
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