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1  SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI 

 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Celje.  Sedež šole je v stavbi na 

Vodnikovi 4 v Celju. 

Šola ima 445 učencev v devetih razredih in v 18 oddelkih. 

Prvi razredi so v prostorih na Kocbekovi ulici____ . Učenci od 2. do 9. 

razreda so v stavbi na Vodnikovi 4. 

Učenci lahko prihajajo v šolo s kolesom le s pisnim dovoljenjem 

staršev, ni pa dovoljeno prihajanje v šolo s skirojem, z rolko, rolerji ali 

motorjem. 

 

2 OPREDELITEV OSREDNJIH CILJEV 
 

Prometno varnostni načrt 3. osnovne šole Celje je izdelan z  

namenom, da se zagotovi otrokom čim večja varnost na prometnih 

površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, v času PB in  

varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole, poiskati 

možne izboljšave ugotovljenih nevarnih mest. 

Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, 

ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika  same  varnosti  pri 

vključevanju  v  promet  v  vsakdanjem  življenju kot  tudi  z  vidika  

družbene   samozaščite. Šola  je  ob  teh  prizadevanjih  eden  od  

pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi 

zunanjih dejavnikov pri:  

- oceni prometne varnosti,  

- izdelavi prometno varnostnega načrta,  

- izvajanju prometno varnostnega načrta šole.  

 

Cilj teh prizadevanj je:  

- ohranitev otroških življenj pri vključevanju v promet,  

- ugotovitev prometno varnostne situacije pri prihodu in odhodu 

otrok v šolo,  

- čim boljša vzgojenost otrok za pravilno ravnanje na prometnih 

površinah,  

- opozarjanje in osveščanje otrok ter staršev pri izbiri varnejših, 

čeprav mogoče daljših poti v šolo,  

- iskanje in določanje varnejših poti v šolo,  

- poznavanje cestno prometnih predpisov,  

- izboljšanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh. 
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Pogoji za uspešno uresničitev zastavljenih ciljev so:  

- poznavanje  šolskega  okoliša,  značilnosti  in  posebnosti  

prometnih   površin,  gostota  prometa, prometnih označb in 

signalizacije na prometnih površinah, poznavanje prometnih 

predpisov,  

- sodelovanje  otrok,  staršev,  učiteljev,  vzgojiteljev  in  drugih  

zunanjih  dejavnikov, kot  so  Svet  za  preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Celje, policija...  

- izobraževanje. 

 

3   ŠOLSKI OKOLIŠ III. OŠ CELJE 
 

3.1   Opredelitev šolskega okoliša 
 

III. OŠ ima naslednji šolski okoliš: 

Zahodna meja teče od križišča Ljubljanske ceste in Čopove ulice do 

Savinje, se nadaljuje po levem bregu Savinje vse do izliva Voglajne v 

Savinjo.  

Vzhodna meja teče navzgor po Voglajni  in se za objektom na 

Teharski cesti št. 2d  obrne proti zahodu po meji popisanega okoliša. 

Čez progo gre meja po sredini naslednjih ulic: Levstikova ulica, 

Gregorčičeva ulica in Ljubljanska cesta do križišča s Čopovo ulico. 

Zato se te ulice delijo na dva šolska okoliša.  

 

Tako III. OŠ pripadajo: 

Aškerčeva ulica:  

1, 3, 3A, 7A, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Cankarjeva ulica :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 11 11A 11B 13 13A 

Čopova ulica: soda števila, 

Glavni trg: vse številke 

Gledališka ulica 2, 4, 7, 9 

Gledališki trg : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Gregorčičeva ulica: soda števila, 

Levstikova ulica: liha števila, 

Ljubljanska cesta:  

1 1A 1B 1C 3 3A 5 5A 5B 6 7 8 10 11 13 15 17 21 23 25 
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Trubarjeva ulica: soda števila od 2 do 24 in liha od 1 do 65. 

Odbor za družbene dejavnosti Mestne občine Celje na seji 20. 1. 

2004  določi, da se ( Uradni list RS, št. 64/97, 51/98): 

1. Prostorski okoliš 0185 v celoti prenese v šolski okoliš III. OŠ in tako 

zajema hišne številke: 

Ljubljanska cesta 14, 16, 18, 18a, 20, 

Oblakova ulica 13, 15, 

Pot na Lavo 1, 3, 9, 9a, 9b, 11, 22. 

2. Prostorski okoliš 0033 delno prenese v šolski okoliš III. OŠ in tako 

zajema hišne številke: 

Ljubljanska cesta: 18b, 18c, 18d. 

3. Prostorski okoliš 0032 delno prenese v šolski okoliš III. OŠ in tako 

zajema hišne številke: 

Ljubljanska cesta: 22, 24. 

 
 

3.2 Zemljevid šolskega okoliša 
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3.3 Načrt šolskega okoliša 
 

 
 
 

3.4 Varna šolska pot 
 

Načrt prometnih poti v okolici šole: 
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Legenda: 

 III. OŠ 

 nevarno mesto prečkanja ceste 

 nevarna šolska pot 

 varna šolska pot 

 

Učenci prihajajo v šolo in iz nje po prometno zelo obremenjenih 

cestah. Najprometnejše ceste v bližini šole so: Vodnikova ulica, 

Kocbekova ulica, Ljubljanska cesta, križišče pri Pošti in Gledališki trg. 

Tu je v jutranji konici zelo gost promet. Pri šoli na Kocbekovi ulici 

pogrešamo parkirna mesta za starše, ki oddajajo otroke v šolo. Sicer 

pa so prehodi čez cesto označeni s prometniki znaki in označbami 

na cestišču. Povsod so tudi pločniki. 

 

 

Prometno dogajanje v okolici šole: 

 

a) na Kocbekovi ulici  
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b) na Vodnikovi ulici 

 

 

  

c) na Cankarjevi ulici 
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d) pri pošti 

 

e) na Teharski cesti 

  

 

3.5 Način prihajanja v šolo 

 

Večina učencev naše šole prihaja v šolo peš. S kolesom lahko 

prihajajo učenci, ki imajo ustrezen kolesarski izpit, varno kolo in 

čelado. Ob igrišču učencem šola omogoča varno parkiranje. Nekaj 

učencev pripeljejo v šolo starši. Nekaj učencev, ki so iz drugega 

šolskega okoliša, se pripelje v šolo z avtobusom. Vsi ti učenci so na 

relaciji: Pišek – Čret – Celje.  
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4    ZAKONODAJA 

 

4.1   Predpisi za osnovnošolce 
 

 

Učenci se dnevno vključujejo v 

promet. Srečujejo se s prednostmi in 

hkrati tudi z nevarnostmi 

sodobnega prometa. Številne 

raziskave so pokazale, da otroci do 

desetega leta še ne znajo in ne 

zmorejo samostojno sodelovati v 

prometu, zato jim pomagamo.  

 

Učenci: 

 nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli, zato kasneje 

vidijo vozila, ki prihajajo z leve in desne, 

 ne znajo presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalje, 

 pogosto zamenjujejo levo, desno, 

 nimajo daljše koncentracije, hitro jih pritegne kaj drugega – bolj 

zanimivega. 

 

VELJA: 

 na poti v prvi razred osnovne šole je obvezno spremstvo staršev, 

 ob zmanjšani vidljivosti je obvezna uporaba kresničk oziroma 

odsevnikov, 

 med potjo v šolo morajo učenci 1. in 2. drugega razreda 

obvezno imeti okrog vratu rumeno rutico, 

 v primeru otrokove kršitve, se kaznuje njegove starše, 

 do 6. leta starosti lahko vozi kolo zgolj na pešpoti, 

 otrok, ki nima kolesarskega izpita, lahko med 6. in 11. letom vozi 

kolo v cestnem prometu zgolj ob spremstvu staršev, 

 samodejno lahko otrok vozi kolo, ko opravi kolesarski izpit in je 

star najmanj 8 let, 

 otroci do 12 leta lahko sedijo med vožnjo le na zadnjih sedežih 

in so pripeti.  
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4.2   Učenec - pešec 
 

 Ko z otrokom hodimo po pločniku ali ob 

robu ceste poskrbimo, da otrok hodi po 

notranji strani, ter da smo odrasli med njim in 

cesto. Držimo ga za roko in pazimo, da se 

nam ne izmuzne iz rok. 

 Otroci  se pogosto igrajo zunaj na igriščih 

in dvoriščih. Opozoriti jih moramo, da cesta ni 

igrišče, kar pomeni da ni primeren prostor za 

igro. 

 Otroci naj bodo oblečeni v živobarvna oblačila, kadar so na 

cesti, uporabljajo pa naj tudi odsevna telesa (kresničke, odsevne 

trakove), saj se zlahka znajdejo tudi v pogojih slabše vidljivosti in v 

mraku. 

 Otroci, ki obiskujejo prvi ali drugi razred osnovne šole, morajo na 

poti v šolo in iz nje poleg kresničke nositi še rumeno rutico okrog 

vratu. 

 Povemo, da nikoli ne sme steči na cesto ali ulico. Vedno naj se 

prej ustavi ob robu cestišča, tudi če je na cesti njegova žoga ali hišni 

ljubljenček. 

 Dogovorimo in izberemo najvarnejšo pot do šole in do prijatelja. 

Pot naj bo čim krajša in naj prečka čim manj cest. 

 Otroka opozorimo na pravilno prečkanje ceste brez prehoda 

za pešce, na prehodu za pešce in na prehodu za pešce, ki je urejen 

s semaforjem. 
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4.3   Učenec - kolesar 

 
 Kljub temu, da se večina nauči 

voziti kolo že v zgodnjih letih, ima 

marsikateri otrok še težave z 

obvladovanjem samega kolesa in 

ravnotežjem. 

 Usposabljanje otrok za varno vožnjo 

s kolesom v prometu je odgovorna 

naloga, pri kateri morajo za končni 

uspeh sodelovati tudi starši: z zgledom, 

strpnostjo, potrpežljivostjo in spodbudo. 

 Ker so na cesti izredno ranljivi, jih 

moramo dobro opozoriti na nevarnosti in 

samozaščitna dejanja. 

 Otroci z opravljenim kolesarskim 

izpitom dobijo vozniško dovoljenje, ki jim ne omejuje vožnje s 

kolesom. Vozijo lahko po vseh za kolesarje dovoljenih javnih 

prometnih površinah. Torej lahko zaidejo tudi v najbolj zapletene in 

nevarne prometne in križiščne situacije. Otroci se učijo tudi s 

pomočjo opazovanja, zato tudi sami sledimo navodilom, ki jih 

dajemo otrokom: 

 Kolesarska čelada je obvezna za vse otroke, mlajše od 14 let, 

enako velja tudi za osebe, mlajše od 14 let, ki se na kolesu vozijo kot 

potniki. 

 Da bi bolje poskrbeli za varnost ter bili tudi zgled otrokom, naj bi 

čelade nosili tudi odrasli kolesarji. 

 Preden zapeljemo na cesto, pogledamo levo in desno ter tako 

preverimo ali je vključevanje na cesto varno. 

 Ustavimo pred znakom STOP ter dosledno upoštevajmo vso 

prometno signalizacijo. 

 Vedno nakažemo drugim udeležencem v prometu kaj 

nameravamo storiti – nakažemo smer zavijanja… 

 Če vozimo po prometni cesti, vozimo po desni strani. 

 Če se vozimo v skupini, vozimo eden za drugim. 

 Tako kolesar kot kolo sta še bolje vidna z dodanimi odsevnimi 

telesi, kresničkami,  odsevnimi trakovi, svetlimi oblačili in obutvijo, 

zato poskrbimo, da bodo otroci na cesti vidni tako podnevi kot v 
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večernih urah. 

 

Naučimo otroke, da je med vožnjo s kolesom prepovedano: 

 spuščati iz rok krmilo kolesa, 

 dvigovati noge s pedal, 

 voditi, vleči ali potiskati druga vozila, 

 pustiti se vleči ali potiskati, 

 voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji… 

 

 
ČELADA 

 

Nošenje kolesarske čelade zmanjša kolesarjevo tveganje za hujšo 

poškodbo glave. Čelada ublaži udarec in ga ob trčenju porazdeli 

po površini čelade, ne pa po glavi. Glede na možne hude poškodbe 

glave je čelada ceneno zaščitno sredstvo. 

 Izberite čelado, primerno otrokovi starosti. 

 Čelada se mora udobno prilegati glavi in ne sme drseti z nje, 

segati pa mora globoko na čelo, približno tri centimetre nad obrvi. 

 Kupite samo čelado, ki ima znotraj prilepljeno nalepko s 

certifikatom; nalepka pomeni, da je bila čelada izdelana v skladu z 

osnovnimi varnostnimi standardi. 

 Preverite, kako je z zapenjanjem na paščku – zaponka naj se z 

lahkoto odpenja oziroma zapenja. 

 Čelada naj bo lahka, po možnosti naj ima odprtine za 

prezračevanje, pa tudi opazna naj bo, predvsem pa naj bo otroku 

všeč. Tako povečamo možnost, da bo otrok redno uporabljal 

čelado. 
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Kolesarske čelade: 

              
 

 

 

4.4     Učenec – potnik v osebnem vozilu 
 

 Otrokova varnost se v avtomobilu prične s pravilno pripetostjo. 

 Poškodbe otrok v avtomobilu najlažje preprečimo tako, da 

otroka namestimo in pripnemo z varnostnim avtosedežem. 

Uporaba avtosedeža: 

 Od teže vašega otroka je odvisno, kakšen tip otroškega 

avtosedeža potrebuje vaš otrok. 

 Preverite, ali je otroški sedež primeren za vaš avto. 

 Še preden pričnete z vožnjo, se prepričajte, ali je avtosedež 

pravilno pripet. 

 Otroški varnostni pasovi morajo biti primerno naravnani. 

 Nikoli ne naravnavajte otroškega sedeža med vožnjo. 

 Avtosedeža ne uporabljajte več, če ste imeli avtomobilsko 

nesrečo. 

 Ne kupujte ali prodajajte rabljenega avtosedeža. 

 Če je sprednji sedež opremljen z varnostnim mehom, 

avtosedeža nikoli ne namestite spredaj. 

 Izogibajte se parkiranju avtomobila na direktnem soncu takrat, 

ko imate s seboj avtosedež, saj se plastični oziroma kovinski deli lahko 

močno segrejejo in lahko povzročijo opekline. 

 Kupite samo takšen otroški avtosedež, ki je skladen z zadnjimi 

varnostnimi pasovi. Otroku mirno razložite, da je to zaradi njegove 

varnosti, ne strašite ga z grozljivimi zgodbicami. 
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 Če namestite otroški varnostni sedež na prednji sedež v avtu, se 

prepričajte,  da je izklopljen varnostni meh. Če varnostni meh ni 

izklopljen, lahko ob sprožitvi poškoduje otroka. 

 

 

 

4.5   Učenec – potnik na šolskem avtobusu 
 

 Skupaj s starši izberite najvarnejšo pot na avtobusno 

postajališče. 

 Na avtobusno postajališče pridite vsaj 5 minut pred prihodom 

avtobusa. 

 Ko pripelje avtobus, počakajte, da se ustavi, da voznik odpre 

vrata in vam dovoli vstop. 

 Pred vstopom v avtobus se postavite v kolono, saj boste tako 

omogočili varnejši vstop. 

 Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih 

oblačil, naramnic šolskih torb… 

 Na postajališčih, kjer ni pločnika, morate po izstopu iz avtobusa 

počakati, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujete svojo pot. 

 Če avtobus stoji na postajališču in želite prečkati cesto na 

mestu, kjer ni pločnika, morate cesto vedno prečkati pred 

avtobusom. Ustavite se pred robom avtobusa in se s pogledom levo- 

desno- levo prepričajte, da je prečkanje varno. 

 Na avtobusu upoštevamo voznikova navodila. 
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 Vozniku smo na njegovo željo dolžni pokazati letno avtobusno 

karto. 

 Med vožnjo smo pripeti z varnostnim pasom. 

 Na sedežu smo vedno obrnjeni v smer vožnje. 

 Med vožnjo ne motimo voznika. 

 Na avtobusu nismo glasni. 

 Skozi odprto okno se ne sklanjamo, ne iztegujemo rok in ne 

mečemo smeti. 

 Na avtobusu se ne prerivamo. 

 Med vožnjo ne uživamo hrano in pijače. 

 

 

 

 

 

 

5    PROMETNA DEJAVNOST NA ŠOLI 

5.1  III. OŠ Celje in promet  

 Na naši šoli smo prvi mesec pouka: 
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-   prvošolcem razdelili knjižico Prvi koraki v svetu prometa, ki je 

namenjena staršem prvošolcev in drugošolcev; v njej so podrobno 

napisana pravila, ki jih mora otrok poznati za samostojno 

sodelovanje v prometu kot pešec, 

-   rumene rutice za prvošolce, 

-   postavili trikotne plakate Šolska pot, 

-   učence na razredni uri opozorili na varne poti, 

- starše na uvodnem roditeljskem sestanku seznanili s prometno 

zakonodajo.  

 

5.2    Kolesarski izpiti 
 

Vsako leto učenci petega razreda opravljajo kolesarske izpite. Tečaj 

je sestavljen iz treh delov: 

 Pouk teorije in teoretični izpit. 

 Spretnostna vožnja na šolskem poligonu in praktična vožnja s 

kolesom v okolici šole. 

 Kolesarski izpit – praktična vožnja. 

 

V začetku šolskega leta se učenci pripravijo na teoretični del. Ta del 

poteka pri pouku v razredu, ki ga vodita razredničarki.  Učenje 

poteka ob CD-ju in delovnem zvezku S KOLESOM V ŠOLO. Ob koncu 

tega dela učenci opravljajo pisne preizkuse v obliki testov. Po 

uspešnem teoretičnem delu, sledi praktični del izpita. 

Sledi praktična vožnja s kolesom. Učenci so razdeljeni v skupine po 5. 

Najprej vadijo spretnostno vožnjo na šolskem igrišču, kjer imamo 

postavljene rekvizite za kolesarski poligon. Nato pa sledi vožnja po 

progi, ki jo ima naša šola postavljeno za kolesarski izpit. Ta del vodim 

ob pomoči policista in naših starejših učencev, ki so opravili izpit. 

Tečaj poteka v mesecu aprilu in maju v popoldanskem času. 

Tečaj zaključimo s tehniškim dnevom, ko učenci odpeljejo progo 

pod budnim očesom policistov in inštruktorjev.  

Proga za kolesarski izpit: start je na šolskem dvorišču, levo na 

Kocbekovo ulico, pri stop znaku ustavimo in zavijemo desno na 

Vodnikovo ulico, nato desno v Gregorčičevo ulico, vozimo ob 
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Zdravstvenem domu in nato zavijemo na desno v Miklošičevo ulico, 

iz nje nazaj v Kocbekovo ulico in levo proti šoli.  

 

 

 

Legenda: 

  III. OŠ 

 proga za kolesarski izpit 

 

Temeljni cilj izvajanja kolesarskih izpitov je zmanjšati število poškodb 

med kolesarji, kar lahko zagotovimo tudi z uporabo kolesarskih 

čelad. Kolesarsko čelado predstavim kot izdelek, ki je prijeten, 

frajerski, zaželen. Hkrati pa želim uveljaviti spoznanje o nujnosti in 

koristnosti uporabe kolesarske čelade za varnejše kolesarjenje tudi 

kasneje.  
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Utrinki s kolesarske proge: 
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5.3  Teden mobilnosti 

 
Slovenska mesta so se v letu 2000 začela vključevati v akcijo, ki so jo 

spodbudila italijanska in francoska mesta in jo je sprejela tudi 

Evropska unija. In sicer je 22. september razglašen kot Dan brez 

avtomobila za promocijo alternativnih, bolj zdravih in bolj ekoloških 

načinov prevoza. V nekaterih mestih je iz enega dneva brez 

avtomobila nastal Teden mobilnosti, v okviru katerega skozi cel 

teden potekajo različne prireditve in aktivnosti z namenom 

promoviranja bolj aktivnega načina življenja in prihoda v službo ter 

po različnih vsakodnevnih opravkih. Tudi mesto Celje se je vključilo v 

teden mobilnosti. Naša šola se vključuje v akcijo kot eden od 

sodelavcev predvsem z nasveti za varno vožnjo s kolesom in 

sodelovanjem z varno vožnjo v mestu za učence, ki so v preteklem 

šolskem letu opravili kolesarski izpit. Učencem 4. razreda pa 

ponudimo program Jumicar – varno vožnjo z avtomobilčki na 

prostoru Prešernove ulice. 
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5. 4  Tekmovanje Kaj veš o prometu 
 

Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje 

prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki 

jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So tradicionalna 

oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol do 

mednarodne ravni. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo 

učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 8. in 9. 

razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi 

z motorjem. Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, 

regij ter nazadnje na državni ravni. Svet skrbi za vsebinsko zasnovo 

tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja. Šola pa pripravi 

ekipo po 4 tekmovalce, ki tekmujejo na občinski ravni in najboljši se 

udeležijo državnega tekmovanja. Tekmovanje Kaj veš o prometu je 

sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, 

spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem 

prometu. 
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Dopolnitev 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 

Aktualna zakonodaja na področju šolskih poti: 

4. člen 

Pomen izrazov 

38. »skupina otrok« je skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki 

obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. 

Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se 

prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok; 

 

7. člen 

 

(odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov) 

 

(1) Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom ali 

mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. 

 

(2) Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prejšnjega odstavka nastopi zlasti 

tedaj, ko starši, skrbniki oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok 

ali mladoletnik ravna v nasprotju s predpisi tega zakona. 

 

(3) Z globo 200 eurov se kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, 

katerih otrok ali mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek 

posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad njim. 

 

(4) V primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali 

mladoletnikom so osebe iz prvega odstavka tega člena dolžne plačati stroške iz 

18., 19. in 36. člena tega zakona. 

 

 

87. člen 

 

(varstvo otrok) 

 

(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne 

pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. 

 

(2) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na 

vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti 

rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. 
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(3) Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz 

nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, 

nameščeno okoli vratu. 

 

(4) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno če se pričakuje večje 

število otrok na enem mestu (prihod ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, 

organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, 

ustanove, društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v 

cestnem prometu. 

 

(5) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce mora biti 

oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena 

mora biti v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, 

pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni 

znak "Ustavi!", s katerim ustavi prometni tok vozil in omogoči otrokom varno 

prečkanje vozišča. 

 

(6) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred prehodom za 

pešce in pustiti otroke mimo. 

 

(7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov 

spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let 

in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki 

obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega 

prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, 

skrbniki oziroma rejniki. 

 

(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, 

skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v 

prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, 

kjer se srečujejo s cestnim prometom. 

 

(9) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, mora 

pooblaščena uradna oseba obvestiti njegove starše, skrbnike oziroma rejnike. 

 

(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 

določbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 

5 kazenskih točk. 

 

 

88. člen 

 

(prevoz oseb) 

 

(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti le toliko oseb, 

kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč, na način, ki ga je določil proizvajalec 

vozila. 
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(3) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima vpisanih stojišč, voziti 

le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev. Potniki morajo med vožnjo 

sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. 

 

(4) Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki niso varno vstopili 

oziroma izstopili, in dokler vrata avtobusa niso zaprta. 

 

 (14) Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti 

otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren 

otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim 

sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh 

let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji 

sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v 

sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna 

blazina deaktivirana mehanično. 

 

(17) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 

določbami tega člena. 

 

(18) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 

v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 

eurov. Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 

državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v 

nasprotju z določbami tega člena. 

 

 

90. člen 

 

(prevoz skupine otrok) 

 

(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih 

pogojev, predpisanih v tem zakonu in zakonu, ki ureja motorna vozila, izpolnjuje 

tudi druge predpisane posebne pogoje. 

 

(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz 

šole v posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, 

vzgojitelj, trener ipd.), star najmanj 21 let, ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju v 

vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v avtobusu. 

 

(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim 

avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z 

vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali 

predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi 

varnostnimi pasovi. 
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(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri 

leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom 

pa voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali 

D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno leto, sme 

prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno 

vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 

manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 

sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila 

kategorije B. 

 

(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom 

o poklicnih vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je 

voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje. 

Potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah se izda na posebnem predpisanem 

obrazcu. 

 

(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, 

opravljati del, ki bi lahko vplivala na njegovo zmožnost varnega upravljanja 

motornega vozila. 

 

(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v 

takšnem psihofizičnem stanju, da ne zmore varno voziti, sme policiji predlagati, 

da pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično 

stanje. 

 

(8) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno. 

Predpisano označeno mora biti tudi vozilo s katerim se opravlja posebni linijski 

prevoz šoloobveznih otrok, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v 

vozilu. 

 

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek spremljevalec, ki ravna v nasprotju z 

določbo drugega odstavka tega člena. 

 

(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 

določbami tega člena ali vozi vozilo, ki je označeno s predpisanim znakom za 

prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok. 

 

(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 

v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 250 

eurov. Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 

državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v 

nasprotju z določbami tega člena. 

 

91. člen 
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(vstopanje in izstopanje potnikov) 

 

(1) Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila, ustavljenega na zaznamovanem mestu 

na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi 

vozila, morajo vozniki voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki 

vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in posebno 

previdno. 

 

(2) Avtobusu je treba v naselju omogočiti speljevanje s postajališča, ko voznik to 

nakaže s predpisanim znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci 

cestnega prometa zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi ustaviti. Voznik 

avtobusa sme dati znak, da bo odpeljal s postajališča, šele ko zapre vrata in je 

pripravljen za vključitev v cestni promet. V promet se sme vključiti le, če s tem ne 

ogroža drugih udeležencev cestnega prometa. 

 

(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je posebej označeno za 

prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali 

izstopajo, je voznik dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po 

potrebi vozilo ustaviti. 

 

(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima 

vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, ustavljeno na 

smernem vozišču, vožnja mimo za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni 

dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni 

smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi 

vozilo ustaviti. 

 

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega 

dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

 

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 

prvega ali drugega odstavka tega člena. 

 

(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v 

nasprotju z določbo tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 


