
Doprava
Při cestování v letní sezoně je nutné počítat s větším zatížením hraničních přechodů, slovinské 
silnice se také stávají poměrně nebezpečnými v letní turistické sezoně, díky větší hustotě silničního 
provozu ,a také díky turistům projíždějícím přes Slovinsko do Chorvatska a opačně většinou přes 
noc.POZOR! Čeští řidiči bourají hlavně kvůli fyzickému vyčerpání z jízdy a snížené pozornosti.
 
Před místy výběru mýtného se v letních měsících mohou tvořit až několika kilometrové fronty
 
Cena benzínu: podle usnesení vlády republiky Slovinsko se mohou vzhledem k proměnlivé situaci 
cen pohonných hmot na mezinárodním trhu ceny měnit každých 14 dní
 
Dálniční poplatky je možné ve Slovinsku platit v EUR, HRK, USD, GBP, CHF . Nouzové telefony 
najdeme na dálnici vždy každé dva kilometry
 
Při nehodě či poškození vozidla je nutné neprodleně přivolat policii, která vydá „potvrzení o 
poškození vozidla“, aby mohlo být vozidlo při zpáteční cestě propuštěno ze Slovinska.
 
Žádost o odškodné za psychickou či fyzickou újmu, smrt nebo škodu na automobilu podává český 
účastník nehody po návratu do ČR u své pojišťovny. Policejní záznam o nehodě policie Slovinska 
účastníkům nehody nevydává
 
Základní dopravní předpisy: nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů na dálnici je 130 
km/h, 100km/h na silnicích I. třídy, 90km/h na ostatních státních silnicích a 50km/h v obcích. 
Povolený obsah alkoholu v krvi řidiče amatéra 0,5 promile, u profesionálních řidičů je povoleno 0 
promile.
 
Při jízdě ve Slovinsku je povinné mít po celý rok i během dne rozsvícená světla!!! Porušení 
tohoto předpisu se trestá blokovou pokutou 42,- EURO
POZOR!!! Slovinská policie při zajištění přestupku postupuje nekompromisně, avšak korektně dle 
služebních předpisů a vždy v  souladu se zákonem. Pokuty jsou tu vysoké, i několik desítek 
tisíc.Některé vážnější přestupky i nad 420 EURO. Korupce je zde u policie téměř nulová, tedy 
nedoporučuje se jakékoliv pokusy o smlouvání. V takovémto případě policie postupuje 
nekompromisně a celá záležitost je řešena dále přestupkovým soudcem ( má 48 hodin na projednání 
od obdržení spisu) není možno dosáhnout jakéhokoliv vývoje.
 
Při platbě pokuty namístě v hotovosti je automaticky cena snížena o 50%. Pokud se ale po 
projednání přestupkovým soudem prokáže obvinění policie,je řidič povinen zaplatit pokutu v plné 
výši plus soudní výlohy.

Praktické informace
Honorární konzulát České republiky ve Slovinsku - Konzulat Česke Republike 
Adresa: Vilfanova 9, Portorož, 6320 Kontakt: 
Otevírací doba:
pondělí, středa, pátek: 8.00 - 10.00, 16.00 - 17.00 hodin
 
Velvyslanectví České republiky ve Slovinsku - Veleposlanišstvo Češke Republike 
(Nespecifikováno)
Adresa: Reiharjeva 1 , Ljubljana 1000 Kontakt: ljubljana@embassy.mzv.cz 

mailto:ljubljana@embassy.mzv.cz


www.mzv.cz/ljubljana
 
Velvyslanectví Slovinska v ČR Adresa: Pod hradbami 15 , Praha 6 - Střešovice 
 

Turistická informační centra
STIC - Slovenian Tourist Information Centre
Krekov trg 10
SI-1000 Ljubljana 
Tel.: ++386 1 306 45 75;++386 1 306 45 76
Fax: ++386 1 306 45 80
e-mail: stic@ljubljana-tourism.si
 
TD Bohinj
Ribčev Laz 48
SI-4265 Bohinjsko jezero
tel.: ++386 4 572 33 70
fax: ++386 4 572 33 30
e-mail: tdbohinj@bohinj.si
 
TD Cerknica 
Cesta 4. maja 51
SI-1380 Cerknica
Tel./Fax.:++386 1 709 36 36
e-mail: tdrustvo@volja.net
 
TIC Logarska dolina
Logarska dolina 9
SI-3335 Solčava
Tel.: ++386 3 838 90 04
Fax: ++ 386 3 838 90 03
e-mail: info@logarska.si
 
Průměrná teplota: červenec 21°C, leden 0 °C
Platná měna: Euro od 1.1. 2007
Školství: Univerzita v Ljubljani a v Mariboru
Kultura: 14 profesionálních a četná amatérská divadla, 2 opery,45 stálých galerií, 60 muzeí, 5 
profesionálních orchestrů, symfonický orchestr
Media: 6 druhů denně vycházejících novin, 40 týdeníků, státní televizní stanice, soukromé televize, 
státní rozhlas, regionální rádiové stanice
Státní svátky republiky Slovinsko:
1.a 2. leden, 8. únor, velikonoční pondělí, 27. duben, 1.a 2. květen, 25. červen, 15.srpen, 31. říjen, 
1.listopad, 25. a 26. prosinec

Obchody
Otvírací doba téměř nonstop kromě odpoledních přestávek na oběd. Otvírací doba ve všední dny: 8-
19 hod., soboty 8-13 hodin, neděle a státní svátky otevřeny lékárny a soukromé nákupní centra 
(obchodní centra)
Způsob platby: Euro, téměř všechny obchody akceptují platební karty: American Express,Diners, 
Master Card-Eurocard a Visa
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Poštovní služby
Otvírací doba: všední dny 8-18 hod., sobota 8-12 hod.v pozdních večerních hodinách a o nedělích 
jsou otevřeny hlavní poštovní úřady ve větších městech. Mezinárodní telefonní předvolba pro 
Slovinsko je 386. Telefonní karty jsou k dostání na poště, v novinovém stánku nebo tabáku.

Banky a směnárenské služby
Směna cizí měny a cestovních šeků za Euro. Směnárny lze najít obvykle kromě bank v hotelech, 
nákupních střediscích,benzínových pumpách, turistických agenturách a k dispozici je turistům také 
velké množství malých pouličních směnáren. Obvyklá otvírací doba: ve všední dny 8:30-12:30,14-
17 hod., o sobotách od 8:30 do 11 nebo 12 hodin

Pitná voda
Pitná voda je dostupná po celé zemi

Elektřina a zásuvky
Po celé zemi dostupné zásuvky s napětím 220 V, 50 Hz

Radiozpravodajství
Víkendové dopravní zpravodajství na programu 2 od pátečního odpoledne do nedělního večera 
v anglickém, německém a italském jazyce. ¨
Zprávy o počasí během letních měsíců od 1.července do 31. srpna na obou programech v angličtině, 
němčině a italštině
Speciální zpravodajství o počasí ve Slovinsku a horských regionech na programu 1 od 22:30 hod. 
v angličtině a němčině
Frekvence: Program 1: FM 88.5, 90.0, 90.9, 91.8, 92.0, 92.9, 94.1, 96.4
                  Program 2: FM 87.8, 92.4, 93.5, 94.1, 95.3, 96.9, 97.6, 98.9, 99.9

Důležitá telefonní čísla
Záchranná služba, hasiči: 112
Policie: 113
Odtah aut: 041 621 657, 050 621 657
      Opravy aut: 1987 (AMZS - Auto Moto zveza Slovenije)

Zdravotnictví
Zdravotnictví je po celé zemi na dobré úrovni a je poskytováno dle právních předpisů  EU. Je nutné 
předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění a platná cestovní pas nebo občanský průkaz. Ve 
Slovinsku je na zdravotní péči nutná spoluúčast pacienta a je tedy vhodné před cestou uzavřít 
komerční pojištění. Ze zdravotních rizik, která můžou turisty ve Slovinsku potkat jsou klíšťata, 
která mohou přenášet virovou encefalitidu.

Bezpečnostní situace
Je na lepší úrovni než v sousedních státech nebo ČR, ale doporučuje se být obezřetný na pobřeží 
v letních měsících, kde hrozí krádež peněz či CD.
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