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PRILOGA: UPORABNE ZAKONSKE DOLOČBE
VARNOSTNI PASOVI IN OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽI
ZAKON O PRAVILIH, 20.dec. 2010
33. člen
(varnostni pas)
(1) Med vožnjo morajo biti osebe v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na
način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za avtobuse mestnega potniškega prometa in za avtobuse, ki imajo
stojišča, na katerih osebe stojijo.
(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega odstavka tega člena, ki z veljavnim zdravniškim potrdilom
dokaže, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne more uporabljati.
(4) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebam na zadnjih sedežih v vozilih policije in vojaške policije, če uporaba
varnostnega pasu onemogoča izvajanje uradnih nalog.
(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.

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.
(2) V bivalnem in lahkem priklopniku ni dovoljeno prevažati oseb.
(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.
(5) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, se sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev.
Na delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v takem primeru prižgana rumena utripajoča luč.
(6) V bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor je v prometnem dovoljenju vpisanih sedežev. Potniki morajo
med vožnjo sedeti na sedežih.
(7) Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(8) Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet
oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje tovora.

(9) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz petega ali osmega odstavka tega člena, ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola,
mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(10) Osebe iz osmega odstavka tega člena ne smejo v vozilu stati, sedeti na stranicah tovornega prostora ali na
nestabilnem oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega višino stranic tovornega prostora.
(11) Na tovornem vozilu, ki nima stranic tovornega prostora, in na prekucniku ni dovoljeno voziti oseb.
(12) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež
za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. Otrok, mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem
stroju ne sme prevažati.
(13) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega stroja ali motokultivatorja ni dovoljeno prevažati osebe.
(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.
(15) Voznik začetnik ne sme voziti vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne potrebe.
(16) Pri opravljanju nalog policije lahko policist opravlja prevoz oseb z vozilom policije tako, da mu ni treba upoštevati
določb tega člena, vendar pri tem ne sme ogrožati potnikov ali drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega
premoženja.
(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.
PREVOZI SKUPINE OTROK
ZAKON O PRAVILIH, DEC 2010
2. člen
(predpisi Evropske skupnosti)
S tem zakonom se prenaša Direktiva Sveta 1991/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov
in sistemov za zadrževanje otrok v vozilih (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991, str. 26), zadnjič spremenjena z Direktivo
2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 1991/671/EGS o približevanju
zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 115 z dne 9. 5. 2003, str.
63).
3. 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;
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.
(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
(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.

ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O PRAVILIH, jul 2012
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v
naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah« nadomesti z besedilom »na
cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni
promet,«. Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o
tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),«.
Za dosedanjo peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),«.
Dosedanja šestindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),«.
Za dosedanjo osemindvajseto alinejo se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
»– 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se
uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z
občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu s tem zakonom.«.
52. člen
Za osmim odstavkom 90. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Voznik ne sme označiti vozila s predpisanim znakom za prevoz skupine otrok v nasprotju z določbo osmega odstavka
tega člena.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se znesek »200« nadomesti z zneskom »160«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se črta besedilo »ali vozi vozilo, ki je označeno s
predpisanim prometnim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok«, znesek »250« pa se nadomesti z zneskom
»160«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se znesek »1.000« nadomesti z zneskom »500«, znesek
»250« pa se nadomesti z zneskom »80«.

54. člen
Dvanajsti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na kolesu ali kolesu s
pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali
desetega odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega,
četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.«.
Trinajsti odstavek se črta.

ZAKON O MOTORNIH VOZILIH (2010)
45. člen
(vozila za prevoz skupin otrok)
(1) Vozilo za prevoz skupine otrok mora poleg splošnih zahtev za vozila, predpisanih v tem zakonu, izpolnjevati tudi
predpisane posebne tehnične zahteve, s katerimi se zagotovi ustrezna varnost otrok.
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki uporablja vozilo v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 250 eurov.
50. člen
(roki za izvedbo tehničnih pregledov)
(1) Prvi tehnični pregled se izvede:
1. eno leto po prvi registraciji za:
– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov, (alineja 6)
– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, (alineja 7)
Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma
obliko nadgradnje.
(3) Tehnični pregledi:
1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
2. avtobusov,
3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in
5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so
po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.
Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma
obliko nadgradnje.

Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14)
II. DELI IN OPREMA VOZIL
4. člen
(obvezna oprema vozil)
(1) Obvezna oprema vozil v cestnem prometu po tem pravilniku je:
- rezervno kolo ali ustrezna naprava oziroma pripomoček (razen za vozila kategorij O1, L,

T, C, R, S in vozila kategorij M2 in M3, ki so namenjena mestnemu in linijskemu prevozu,
ter vozila kategorije N z obliko nadgradnje »SG« in dodatnim opisom »komunalno«), kot
je opredeljeno v 17. členu tega pravilnika, in orodje za zamenjavo;
- varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču (razen za vozila
kategorij L1e, L2e in L3e), ki mora biti homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27;
- gasilnik za vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila (za vozila kategorij
M1 in N1 z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno
sposobnostjo najmanj 21A, 113B);
- komplet za prvo pomoč za avtomobiliste za vozila kategorij M, N, T in C, ki je opredeljen
v Prilogi I tega pravilnika; - komplet za prvo pomoč za motoriste za vozila kategorij L (razen za vozila kategorij L1e,
L2e), ki je opredeljen v Prilogi I tega pravilnika;
- rezervne žarnice, kot so opredeljene v 10. členu tega pravilnika (razen za vozila kategorij
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, T in C);
- zimska oprema, kot je opredeljena v 20. do 22. členu tega pravilnika.
(2) Obvezna oprema tovorih vozil, priklopnih vozil in avtobusov je poleg opreme iz
prejšnjega odstavka še:
- podložne zagozde (najmanj 2 kosa), razen za vozila kategorije N1, O1 in O2;
- dodatni varnostni trikotnik za označitev, da je vozilo ustavljeno na cestišču, ki mora biti
homologiran po Pravilniku UN/ECE R 27 – samo za tovorna vozila in avtobuse, če
vlečejo priklopno vozilo, in motorno vozilo, ki vozi na koncu kolone, če motorna vozila
vozijo v organizirani koloni;
- kladivo za razbijanje stekla – samo za vozila kategorij M2 in M3 (najmanj 2 kosa).

46. člen
(posebni pogoji za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok)
(1) Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora
imeti:
- napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
- električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
- varnostne pasove na vseh sedežih,
- naslonjala za glavo na vseh sedežih in
- zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).
(2) Določbi tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se ne uporabljata za
avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in
naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi o homologaciji.
(3) Pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v
naselju in na relaciji največ 10 kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, se sme
uporabljati tudi avtobus, razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus).
(4) Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v
cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 km, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in
hitri cesti, ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, obvezno imeti vgrajene
varnostne pasove na vseh sedežih.
(5) Vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, morajo biti označena s
predpisanim znakom, kot je opredeljen v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.

