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OBRAZLOŽITEV PROMETNO VARNOSTNEGA NAČRTA  

ŠOLSKIH POTI ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO NEVLJE V LETU 2019/20 
 

 

Na priloženi karti so vrisane pešpoti, ki jih v šolskem letu 2019/20 uporabljajo učenci ob 

prihodu ali odhodu iz šole. 

 

Na priloženi karti so označene vse peš poti učencev na relaciji šola - dom, upoštevana je tudi 

pot od šole do avtobusne postaje pri gasilskem domu Nevlje. Niso pa označene pešpoti otrok, 

ki se vozijo s kombijem ali z avtobusom, od doma do najbližje avtobusne postaje. Tudi te 

sodijo med nevarne šolske poti.  

 

Iz karte je razvidno, katere poti se smatrajo za varne poti v šolo. Pot je varna, če: 

• pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (hodniki za pešce, nasipi ali 

poti, na katerih je zagotovljena varna hoja pešcev),  

• ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi ali 

nadhodi), 

• semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z dodatnim varovanjem 

učencev, 

• šolske poti v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa. 

 

Razlaga  

 

 Šolske poti na območju šole Nevlje sodijo v glavnem med nevarne poti. Med varne 

poti naj bi sodila le pot ob magistralni cesti na relaciji Soteska - Kamnik, ki poteka po 

pločniku. Vendar je to izredno prometna cesta, pločnik pa je na mnogih mestih zožen oz. je na 

istem nivoju kot cesta. Zato tudi to pot ne moremo priporočiti kot varno pot v šolo. Edini 

urejen prehod je prehod magistralne ceste ob gasilskem domu, vsi ostali prehodi cest pa so 

neurejeni in nevarni za otroke. Vse ostale šolske poti nimajo pločnikov, so na številnih 

ovinkih nepregledne tudi zaradi visokih ograj in živih mej, ponekod so slabo vzdrževane, 

preglednost ali obcestni prostor zmanjšuje zaraščenost, ceste so na mostovih zožene, pločniki 

in obcestni prostori pred šolo pogosto zaparkirani. Med res varne poti štejemo delček pešpoti 

mimo župnišča. Ta je na bližnjici od Mamutovega mostu mimo župnišča, pokopališča in po 

neprometni cesti do šole. Tako se otroci izognejo nevarni in precej prometni relaciji ceste 

Mamutov most - šola, ki je zelo nepregledna in poteka preko dveh neurejenih križišč. 

  

 Na posnetkih, ki jih najdete na spletnih straneh OŠ Frana Albrehta (www.os-fa.si) so 

predstavljena še posebej nevarna mesta, to so nepregledna ali brez svetlobnih znakov 

označena križišča, nepregledni ovinki in deli cest, ki so nepregledni tudi zaradi zaraščenosti 

ali slabe vzdrževanosti. Posnetki so iz let 2007, 2013, 2015 ter 2017. 

 

Še posebno nevarna so prečkanja in poti ob regionalni cesti Tuhinj – Kamnik. Do teh 

pride v bližini avtobusnih postajališč. Postajališča so ustrezno označena ter primerno 

zavarovana. Le avtobusno postajališče v Soteski (smer Kamnik) ni ustrezno zavarovano. 

Tekom preteklega šolskega leta se je postajališče premaknilo nekaj metrov proti severu, saj je 

prišlo do pritožb stanovalcev ob postajališču. Novo čakališče je dvignjeno, a še vedno ni 

označb, ki bi opozorile na postajo. Predvsem je treba opozoriti na nevarne poti, ki vodijo do 

vseh postajališč, saj je v najboljšem primeru pločnik le na eni strani. Vemo, da je ta cesta zelo 



prometna ter na določenih mestih tako ozka, da je problematično srečevanje tovornjakov. 

Lahko si tudi predstavljamo kakšen piš povzroči hitro vozeči kamion na otroka itd. Zato je na 

tem območju še posebno pomembno, da starši prehodijo šolske poti z otrokom in določijo 

mesta umikov in pregledna mesta prehodov cest. Starši se morajo prepričati, da otroci 

razumejo in upoštevajo njihove nasvete.  

 Obenem je potrebno opozoriti še na nevarne poti, ki vodijo ob cestah proti Hribu pri 

Kamniku, Porebru ter Markovem. Vse ceste so razmeroma ozke, razgibane in slabo 

pregledne, ob straneh brez pločnika. 

 

 Na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta starše seznanimo z nevarnimi mesti 

in izpostavimo nevarne poti. Če je mogoče, jim predlagamo najvarnejšo pot do šole. Izrazili 

smo željo, da starši z otrokom prehodijo šolsko pot od doma do šole in obratno po najbolj 

varnem delu cestišča. Otroku naj določijo najvarnejše prehode čez ceste in jih seznanijo z 

nevarnimi mesti njihove šolske poti, oz. jih podučijo, kako se jim izognejo. 

  

 Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. 97/05, 91.čl.) pravi, da smejo otroci 

samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši prepričali, da so otroci sposobni 

razumeti  nevarnosti v prometu in so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih 

površinah. 

 

 Veseli nas, da je sedaj urejen pločnik vse do naselja Soteska in imajo učenci ter občani 

s tem olajšano pešpot proti Kamniku in nazaj. Vseeno si želimo, da bi bil v naselju Soteska 

vsaj en urejen prehod za pešce s semaforjem. Obenem bi poudarili, da bi bilo potrebno  

podaljšati pločnik vse do Markovega ter Vira. 

 



SPOROČILO STARŠEM  

Šolske poti OŠ Frana Albreht v šolskem letu 2019/20  
 

 Na podružničnih šolah OŠ Frana Albrehta imamo večino cest, po katerih hodijo otroci 

v šolo in domov, opredeljene kot nevarne šolske poti (ni pločnikov, prehodov, podhodov…). 

Ureditev teh cest v kategorijo varnih šolskih poti je za občino prevelik finančni zalogaj.  

 

 Vsi skupaj (delavci šole in starši učencev, krajani, Svet za preventivi in vzgojo v 

cestnem prometu, policija, vodstva krajevnih skupnosti in mesta Kamnik….) lahko 

kratkoročno izboljšamo varnost otrok le z opozarjanjem voznikov (otroci na cesti, 

poudarjamo kulturno vožnjo…) in da poskrbimo, da so otroci na cesti kar najbolj opazni in 

vidni. 

 

 Starši lahko največ pripomorete k varnosti, da ustrezno poučite otroke, kje naj hodijo v 

šolo. Če je le mogoče, naj otroci uporabljajo poti: 
 

- ki so ločene od vozišča (četudi, je to daljša pot v šolo),  

- izbirajte ceste, ki imajo pločnike, označene prehode,  

- zatem manj prometne in pregledne ceste.  
 

 Otroci naj hodijo po tisti strani ceste, kjer so bolje vidni, opazni, oz. se lahko 

umaknejo iz vozišča. Pešce se uči oz. velja prometno pravilo, da se izven naselja hodi po levi 

strani vozišča. Žal to priporočilo ni vedno najbolj varno. Če je cesta npr. vsekana v brežino, 

potem prihaja ob brežini do nepreglednih ovinkov in je praviloma zunanja stran ovinka bolje 

pregledna in omogoča umik iz vozišča. V praksi se pogosto pokaže, da je določena stran ceste 

ponavadi varnejša za hojo v obe smeri (zunanja stran ceste, ki ni usekana v brežino). 
 

Slika 1.: Primer nepreglednega ovinka, pešec nima možnosti umika iz vozišča 

 
 

 

 



 

 

Slika 2.: Kaj naj priporočamo otroku, po levi ali desni strani ?  

 
  

Vsak starš je dolžan z otrokom prehoditi šolsko pot in otroka podučiti o vseh nevarnostih in 

pravilnih ravnanjih na poti v šolo in domov. Otroci hodijo domov v skupinah, pogosto prihaja 

do hoje v gručah ali v paru. Tega ne moremo preprečiti, moramo pa jih podučiti, da na 

nepreglednih ovinkih in na cestiščih brez možnosti umika iz vozišča, če je le mogoče 

uporabijo pot izven vozišča (daljšo, tudi napornejšo pot) oz. da obvezno hodijo v gosjem 

redu, po skrajnem robu vozišča. Ko zaslišijo avto, naj se obvezno umaknejo iz vozišča. 

 

 Krajani lahko izboljšajo varnost otrok predvsem s kulturno vožnjo po kraju in 

krajevnih cestah in z medsebojnim opozarjanjem na strpnejšo vožnjo. Zelo veliko 

pripomorejo že stalni gibi domačinov voznikom (zamahovanje z roko) - upočasni vožnjo. To 

pride predvsem v poštev tudi na ulicah, ki jih vozniki ob prometnih konicah uporabljajo za 

bližnjice oz. za hitrejši pretok prometa. 

  

 V šolskem letu 2009/10 so na območju občine Kamnik postavljene nove opozorilne 

table, ki voznike dodatno opozarjajo na nevarne šolske poti. Kljub temu smo na posebej 

nevarnih odsekih cest postavili še dodatne začasne opozorilne table.  

 

  Očiščene brežine (cestni bregovi in robovi) pripomorejo boljši vidnosti, s tem pa 

varnosti otrok. Ugotavljamo, da so v tem šolskem letu občutno bolje pokošene in očiščene. 

Kljub temu smo opazili mesta, ki so pretirano zaraščena (malomarno vzdrževana), spisek le 

teh pa posredovali Komisija za tehnično urejanje prometa občine Kamnik. Hkrati naprošamo 

krajane, da očistijo obcestne robove, ki mejijo na njihova zemljišča, da redno vzdržujejo žive 



meje, jih obrezujejo na ustrezno višino, da tako pripomorejo boljši preglednosti cest in večji 

varnosti otrok.  

  

Slika 3.: Zaraščenost zmanjšuje vidnost! 

 
 

Slika 4.: Lahko bi videli daljši odsek ceste in predvideli… 

 



 

Slika 5.: Pešec (kolesar) je primoran hoditi (voziti) v vozišče več kot 1 m od roba, očistiti 

   vozišče ali postaviti oznako zoženje vozišča 

 
  

  

V preteklem obdobju smo uspešno sodelovali s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu in Komisijo za tehnično urejanje prometa občine Kamnik in zadovoljni opažamo, da 

so rešili številne naše predloge, da strokovno načrtujejo in izvajajo dela, ki pripomorejo 

varnosti naših otrok.  

Neurejene razmere na posnetkih so v večini primerov že rešene, posnetki so iz starejšega 

obdobja, le za predstavitev problema in za opomin.  

 

Slika 6.: Vozišče v slabem stanju – vozila se umikajo v levo ter pri tem lahko ovirajo pot 

nasproti vozečim. 

 
 



Pomembna prometno varnostna navodila staršem prvošolcev 

Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Vendar do desetega leta še ne znajo 
in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Pogosto pozabljamo na to, da 
otrokom majhnost ne omogoča, da bi imeli tak pregled čez dogajanje v prometu kot 
odrasli. Pri hoji in teku še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo otroci težave v 
prometu zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Ne smemo 
pozabiti, da otroci:  
• Nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki 
prihajajo z leve ali desne 
• Dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo 
• Ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj 
• Ne razlikujejo dobro pojmov npr. levo, desno 
• Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije 
• Njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih 
kaj zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje) 
• Ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo kako 
prečkamo cesto 
• Zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če oni sami vidijo 
avto, ki se približuje, vendar to velikokrat ni res. 

Zato je ogrožena tudi njihova varnost. Največ žrtev med otroci-pešci je v starosti do 4 
do 7 let, ko še ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa. Zato so jim potrebni 
pomoč, učenje, nasveti, vodenje in nadzor odraslih. 

 

Zakon o varnosti cestnega prometa zato predpisuje, da otrok mlajši od 7 let ne 
sme samostojno sodelovati v prometu, ampak mora biti v spremstvu odrasle 
osebe. 
 
 
 
Učenje otroka sodelovanja v prometu mora potekati postopoma: najprej otroku 
razložimo kakšno je pravilno vedenje, nato mu pokažemo in ob tem razlagamo, nato 
skupaj z njim izpeljemo pravilno vedenje, otrok naj ga ponovi in ob tem razlaga kaj 
počne. 
 

Otroka moramo za vsako pravilno vedenje pohvaliti. Za nepravilno vedenje pa ga 
popravimo in razložimo, kakšno je pravilno. Le tako otroka spodbujamo k pravilnemu 
vedenju. 
 

S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otroku vzor, zato vedno upoštevajmo 
prometne predpise in se varno ravnajmo. 

 
 



Otroka zaradi njegove majhnosti v prometu lahko hitro spregledamo. Kaj lahko ga 
skrije živa meja, parkiran avto ali kakšen drug predmet ob cesti. Zato otroka 
oblečemo v svetla oblačila.  
 

Zakona o varnosti cestnega prometa pravi: »Učenci oziroma učenke prvega in 
drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg 
odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  
 

Rumeno rutico ostalim udeležencem sporoča, da so šele začetniki v prometu in da 
morajo biti zato še posebej previdni. 
 
 
 
Uporaba varnostnega pasu je nujni sestavni del varne vožnje. Dokazano rešuje 
življenja. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 
km/h.  
Ne smemo pa nikoli pozabiti, da tudi najkakovostnejši sistem varnostnih pasov ne 
zaleže, če vozilo trči s preveliko hitrostjo. Že pri trku avtomobila, ki vozi s hitrostjo 50 
km/h v oviro, ki se ne deformira, se naletna teža potnikov poveča za 25 – krat! Že pri 
90 km/h pa se teža poveča kar za 78 - krat. 
 

Otroci morajo biti v vozilu zaščiteni v otroških sedežih. Otroški sedež mora biti v 
avtomobilu pravilno nameščen in pritrjen z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Seveda 
moramo izbrati sedež tudi glede na starost in težo otroka. Najbolj varen položaj, 
kamor postavimo in pritrdimo otroški sedež je zadaj, na srednjem sedežu.  
 

Otroški varnostni sedeži so razdeljeni v skupine glede na otrokovo težo in starost. Te 
skupine so: 
SKUPINA 0+ sedeži za otroke stare do 1 leta in pol,oziroma do 13 kg telesne teže 
SKUPINA I     sedeži za otroke stare od 8 mesecev do 4 let, oziroma od 9 do 18 kg  
SKUPINA II + III sedeži za otroke stare od 3 do 12 let, oziroma od 15 do 36 kg  
Osnovno merilo, kdaj otrok preraste sedež je, ko otrokova ramena presežejo vrh 
vpetja naramnih pasov. Zakonsko je to določeno, ko doseže višino 150 cm. 
Pomembno je tudi zavedanje staršev, da otroku varnostne pasove zategnemo tako 
močno ob otrokovo telo, da se v primeru nesreče prepreči preveliko zanihanje.  
 
 
 

 Zakon o varnosti cestnega prometa pravi, da smejo otroci samostojno 

sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka 

prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so 

seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. Otroci morajo 

imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši.



ZBRANA PRAVILA VARNOSTI, KI SE TIČEJO OTROK V CESTNEM PROMETU  

Otroci v prometu 

"Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih 

udeležencev."  

"Kadar so udeleženci v cestnem prometu otroci, starejši ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti 

sposobni za samostojno udeležbo v cestnem prometu, je voznik motornega vozila dolžan nanje posebno paziti in 

jim, če zakon tako predpisuje, tudi pomagati." 

 

Zakonodaja 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v prometu samostojno sodelovati šele, ko so se 

starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu ter da so 

seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom. Na poti v vrtec, v prvi 

razred osnovne šole ter domov, morajo imeti otroci spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok med 

10. in 14. letom starosti, če to dovolijo otrokovi starši. Spremstvo otrok do sedmega leta v šolo ni potrebno v 

območju umirjenega prometa, če tako dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki.  

 

Če otroci kršijo pravila (zakonske določbe) o varnosti cestnega prometa, policisti o tem lahko obvestijo njihove 

starše, posvojitelje ali skrbnike. 

V primeru otrokove ali mladoletnikove kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa, nastale kot posledica 

opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva njegovih staršev, se z denarno kaznijo, ki je predpisana za storjeni prekršek, 

kaznujejo njegovi starši. Slednje predstavlja še razlog več, da starši ustrezno nadzorujejo vedenje svojih otrok v 

prometu, še zlasti pa, da jim ne dovolijo, dopustijo ali omogočijo rabe motornega vozila v nasprotju s predpisi o 

varnosti cestnega prometa.  

Česa moramo naučiti otroke v vlogi pešcev?  

Zdi se nam, da pravila, ki urejajo ravnanje pešcev v cestnem prometu, poznamo, vendar očitne in pogosto celo 

usodne posledice njihovega nespoštovanja kažejo, da ni povsem tako. Če pravil ne poznamo oziroma 

spoštujemo odrasli, kako naj to pričakujemo od otrok, ki se v prometu v vlogi pešcev najpogosteje pojavljajo?  

Za varnost oziroma preprečevanje nesreč v prometu je izredno pomembna opaznost oziroma vidljivost, zato 

morajo otroci ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu predpisan odsevnik, 

otroci, ki obiskujejo prvi razred, pa na poti v vrtec oziroma šolo in iz nje(ga) odsevnik,  okoli vratu pa rumeno 

rutico. 

 

Prvo in osnovno pravilo predstavlja obveznost pešcev, da morajo praviloma uporabljati prometne površine, 

namenjene hoji pešcev. Če na vozišču ali ob njem ni označenega pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, obstoji pa 

kolesarska steza ali steza, lahko hodimo po njej, vendar tako, da ne oviramo kolesarjev ali voznikov koles s 

pomožnim motorjem. Že iz navedenega je jasno, da praviloma ne smemo hoditi po vozišču ali se na njem 

zadrževati, prav tako pa nanj ne smemo nenadoma stopiti. Kaj storiti, kje hoditi, če pešpoti, pločnika ali 

kolesarske steze ni? V tem primeru moramo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje ter lahko uporabljamo 

največ en meter vozišča, merjeno od roba vozišča. Le izjemoma, če je to za nas varneje - v primeru 

nepreglednega ovinka, prepada, plazu itd., lahko za hojo uporabljamo desno stran vozišča v smeri hoje. Pešci, ki 

zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju hodijo ponoči po vozišču ali tik ob njem, kjer ni označene pešpoti, 

morajo na strani, ki je obrnjena proti vozišču, nositi belo luč ali odsevnik bele barve. V primeru odsotnosti pešpoti, 

pločnika ali kolesarske steze, so pravila hoje za organizirano skupino pešcev oziroma pešca, ki potiska enosledno 

vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo, drugačna. Hoditi morajo ob desnem robu vozišča v smeri hoje, 

pešec, ki ob sebi potiska enosledno vozilo, pa mora tega voditi na svoji levi strani. Organizirana skupina pešcev, 

ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na začetku skupine belo, na 

koncu pa rdečo luč, ročni vozički, ki jih pešci vlečejo ali potiskajo, pa morajo biti ponoči in v pogojih zmanjšane 

vidljivosti opremljeni z najmanj eno belo lučjo, ki je pritrjena na levi strani ter vidna od spredaj in zadaj. Ne glede 

na navedene izjeme dovoljene hoje po cesti, pa je hoja po vozišču avtoceste ali ceste, rezervirane za motorna 

vozila, prepovedana. 

Vozišče in kolesarsko stezo moramo prečkati na prehodu za pešce, če je ta od nas oddaljen manj kot 100 metrov. 

Vozišča izven prehoda za pešce ne smemo prečkati, kadar sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči 



neprekinjena črta. Pa še to: Vozišče moramo prečkati brez ustavljanja in po najkrajši poti, preden nanj stopimo, 

pa se moramo prepričati, če lahko to storimo varno.  

Voznikom in drugim udeležencem v prometu pa še opozorilo, da morajo na prehodih za pešce, kjer ni svetlobnih 

prometnih znakov ali policista, ki bi urejal promet, pešcem omogočiti varno prečkanje vozišča, če so ti že na 

prehodu ali dajejo znak, da želijo prečkati vozišče. Prehodu za pešce se je potrebno približevati s tako hitrostjo, 

da se vozilo lahko v primeru prečkanja pešcev pravočasno ustavi. Na prehodu za pešce ter do 5 metrov pred 

prehodom, na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu, na označenem avtobusnem 

postajališču na vozišču ali manj kot 15 metrov od njega itd., ustavitev in parkiranje ni dovoljeno! 

 

V območju umirjenega prometa (del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki ga določi pristojni organ) imajo 

prednost pešci, vozniki pa morajo biti še posebno pozorni na otroke, ki jim je igra v tem območju dovoljena. 

 

V območju, ki je določeno kot območje za pešce in je predvsem temu tudi namenjeno, se lahko vozijo tudi 

kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev (glej spodaj), vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa 

pešcev.  

Pravilo, da je mimo ustavljenega vozila, namenjenega javnemu prevozu oseb, potrebno voziti tako, da je 

zagotovljena varnost pešcev v bližini takega vozila, če potniki vstopajo ali izstopajo, pa z zmanjšano hitrostjo in še 

posebno previdno je še strožje določeno za primer prevoza otrok. Mimo ustavljenega vozila, ki je posebej 

označeno za prevoz otrok, ima vključene vse štiri smerne kazalce ter stoji na postajališču, je voznik dolžan voziti 

z zmanjšano hitrostjo in posebej previdno, po potrebi pa vozilo tudi ustaviti. Kadar pa se tovrstno vozilo, z 

vključenimi štirimi smernimi kazalci, ker otroci vstopajo in izstopajo, na vozišču ustavi, vožnja mimo ni dovoljena.   

Posebna prevozna sredstva 

Ob množici različnih pripomočkov, še zlasti ob popularni vožnji z rolerji in skiroji, je zaradi množičnih kršitev 

predpisov, nejasnosti ter posledičnega ogrožanja varnosti, potrebno poudariti nekaj pravil za njihovo uporabo. 

Njihovo upoštevanje je nujno tako zaradi varnosti njihovih uporabnikov, pešcev, ki teh pripomočkov ne 

uporabljajo, kot drugih udeležencev v prometu oziroma voznikov. Za posebna prevozna sredstva štejejo otroška 

prevozna sredstva, bolniški vozički, športni pripomočki ter naprave, ki omogočajo hitrejše gibanje od hoje pešca, 

kot na primer skiro, kotalke, rolke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani ipd., ki pa se ne štejejo za vozila in se 

lahko uporabljajo le tam, kjer je dovoljena hoja pešcev. Osebe, ki tovrstna posebna prevozna sredstva 

uporabljajo, se štejejo za pešce, zato ne smejo preseči hitrosti, s katero se premikajo pešci, za njihov promet pa 

se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za pešce. V primeru kršitve navedenih pravil je za kršitelja predpisana 

denarna kazen.  

Varnost otrok med vožnjo (Otroci in prevozna sredstva) 

Otroci v cestnem prometu niso udeleženi le kot pešci, temveč tudi kot kolesarji, kot vozniki oziroma sopotniki na 

kolesih s pomožnim motorjem, kolesih z motorjem, motornih kolesih, kot potniki v motornih vozilih itd., pri čemer 

je zaradi hitrosti zagotavljanje njihove varnosti izjemno pomembno. Glede na to, da smo prav starši oziroma 

odrasli tisti, ki otrokom zagotavljamo različna prevozna sredstva oziroma jih prevažamo, si poglejmo nekaj pravil, 

ki jih (skupaj z otroki) vse preveč pogosto kršimo.  

Otrok na kolesu  
(ter kolesu s pomožnim motorjem) 
Na kolesu se lahko otroka do osmih let starosti prevaža le, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je 
kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora 
ustrezati otrokovi velikosti, biti trdno povezan s kolesom, nameščen pa mora biti tako, da ne ovira voznika, ne 
zmanjšuje preglednosti in gibljivosti ter da onemogoča morebitne poškodbe otroka. Na kolesu in kolesu s 
pomožnim motorjem lahko otroka, mlajšega od osmih let, vozi le polnoletna oseba. Otroka, starejšega od osmih 
let, lahko prevažamo le na kolesu posebne konstrukcije, ki omogoča varno vožnjo. Če je kolesu dodano priklopno 
vozilo, na njem oseb ne smemo prevažati.  
 
Do 6. leta lahko otrok vozi kolo le na pešpoti ali v območju umirjenega prometa. Otrok od 6. do 8. leta starosti ter 
otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, lahko v cestnem prometu vozi kolo le v spremstvu 
polnoletne osebe. Pravico samostojne vožnje kolesa v cestnem prometu ima otrok, star najmanj 8 let, ki ima pri 
sebi kolesarsko izkaznico (ki jo dobi po opravljenem kolesarskem izpitu v osnovni šoli), ter oseba, starejša od 14 
let. (Kolo s pomožnim motorjem lahko v cestnem prometu vozi otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi 
kolesarsko izkaznico ter oseba, starejša od 14 let.) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in kolo s 



pomožnim motorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega leta, v katerem dopolni predpisano starost. 
 
Kolesarji morajo uporabljati kolesarski pas, kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, lahko vozijo po 
vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pri tem moramo voziti čim bližje desnemu 
robu vozišča, vendar pri tem ne smemo zavzeti več kot en meter od roba vozišča. Če vozimo v skupini, moramo 
voziti drug za drugim. Kljub temu da bi to moralo biti samoumevno, je med vožnjo s kolesom posebej 
prepovedano spuščanje krmila kolesa iz rok; dvigovanje nog s pedal; vodenje, vlečenje ali potiskanje drugih vozil; 
pustiti se vleči ali potiskati; vožnja predmetov, ki nas pri vožnji ovirajo ter z zgoraj navedenimi pravili neskladna 
vožnja drugih oseb. Voznik kolesa mora ponoči in ob zmanjšani vidljivosti uporabljati predpisane luči. 
 
Otroci, mlajši od 14 let, ki vozijo kolo oziroma kolo s pomožnim motorjem, morajo imeti med vožnjo na glavi 
pripeto kolesarsko zaščitno čelado ali homologirano zaščitno čelado. Enako velja za od 14 let mlajše potnike na 
kolesu oziroma kolesu s pomožnim motorjem. 
 
Na motornem kolesu je dovoljeno voziti le osebo, starejšo od 12 let. Za to je potreben poseben sedež, namenjen 
prevozu potnika, tako da med vožnjo drži noge na posebnih stopalkah, potnike pa se lahko prevaža tudi v stranski 
prikolici. Na kolesu z motorjem lahko otroka, mlajšega od osmih let, vozi le polnoletna oseba. Voznik in potnik na 
motornem kolesu in kolesu z motorjem morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado. Z 
motornim kolesom (ter s kolesom z motorjem) se lahko vozimo le po cestah, namenjenih prometu motornih vozil. 
Za vožnjo motornega kolesa je poleg drugih pogojev potrebno veljavno vozniško dovoljenje kategorije A ter 
dopolnjena predpisana starost (16 let za vozila kategorije A do 125 ccm in največ 11 kW), za kolesa z motorjem 
pa vozniško dovoljenje kategorije H ter starost 14 let. 
 
Spoštovanje cestnoprometnih predpisov je namenjeno izognitvi oziroma vsaj zmanjšanju števila 
prometnih nezgod ter njihovih posledic.  
Toda kaj, če do nezgode pride? Glede na to, se osredotočimo na zahtevke iz naslova zavarovanja oziroma na 
povrnitev škode, ki pripada oškodovancu v prometni nesreči: 
Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče 
Skladno z zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu morajo lastniki vozil, ki uporabljajo za prevoz potnikov v 
javnem prometu (avtobusi, s katerimi se opravlja javni prevoz v domačem in mednarodnem linijskem ali 
izvenlinijskem-prostem prometu; avtobusi, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z dela; avtobusi turističnih 
organizacij za prevoz turistov itd.), skleniti pogodbo o zavarovanju potnikov v javnem prometu proti posledicam 
nesreče. Za potnika v javnem prometu šteje oseba, ki potuje v enem izmed prevoznih sredstev javnega prevoza, 
ne glede na to, ali ima veljavno vozovnico ali ne, ter oseba s pravico do brezplačne vožnje, razen oseb, 
zaposlenih na prevoznem sredstvu. Kot potnik v javnem prometu je proti posledicam nesreče zavarovana oseba, 
ki v prevozno sredstvo vstopa, med potovanjem ali po njem, iz njega izstopa, kakor tudi oseba, ki je pred vstopom 
ali po izstopu poškodovana zaradi obratovanja prevoznega sredstva. 
V primeru prometne nesreče je voznik dolžan dati osebne podatke in podatke o zanj obveznih zavarovanjih vsem 
udeležencem prometne nesreče, ki bi lahko imeli iz zavarovanj zahtevke, (poškodovani) potnik v javnem prometu 
oziroma v primeru njegove smrti upravičena oseba pa neposredno od zavarovalnice lahko zahteva plačilo 
zavarovalnine. Obveznost zavarovalnice je omejena z zavarovalnimi vsotami, ki veljajo na dan zavarovalnega 
primera (zakon določa najnižje zavarovalne vsote za primer smrti, invalidnosti ter začasne nezmožnosti za delo 
za povračilo izgubljenega dohodka in nujno potrebnih stroškov zdravljenja), če niso v zavarovalni pogodbi 
dogovorjene višje vsote. Če je (utrpljena) škoda večja od zavarovalnine iz zavarovanja, preostanek pravno 
priznane škode lahko zahtevate od osebe, odgovorne za škodni dogodek ali njene odgovorne zavarovalnice. Če 
vam je odgovorna oseba ali njena zavarovalnica povrnila vso škodo, vam do višine izplačane odškodnine ugasne 
tudi pravica do zavarovalnine iz zavarovanja potnikov v javnem prometu. Če lastnik prevoznega sredstva 
navedenega zavarovanja potnikov ni sklenil, za plačilo zavarovalnine odgovarja Slovenski zavarovalni biro (v 
omejenem obsegu kot zavarovalnice), zato je zahtevek potrebno vložiti pri njem.   
  

 


