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Varnost najmlajših udeležencev v cestnem prometu; 1. in 2. razred  

 

Zakon o pravilih cestnega prometa - ZPrCP (UL RS št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13) navaja:  

»Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in 

pomoči vseh drugih udeležencev.«  

Torej so otroci posebna skupina v cestnem prometu, ki jim moramo odrasli nameniti 

dodatno pozornost in skrb, kar podrobneje definira v 87. členu:  

»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…« 

V 1. razredu torej učenec ne sme prihajati v šolo ali odhajati iz nje sam. Imeti mora 

spremstvo odrasle osebe. Prvošolca pa lahko spremlja tudi starejši otrok, ki mora imeti vsaj 

10 let; v tem primeru starši napišete dovoljenje.  

Zakon v nadaljevanju navaja:  

»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….« 

Prav iz navedenega razloga Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zahteva, da si šola od 

staršev drugošolcev, ki so mlajši od 7 let, pridobi soglasje, da »smejo prihajati v šolo in odhajati 

iz nje brez spremstva« (priloga Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli, točka 7.10).  

 

Da bi Vam olajšali delo, smo pripravili obrazca za dovoljenje in soglasje (dobite pri razredniku).  

 

In še:  

»…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….« 

  

»…Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi …. 

tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu…« 

Prosimo, poskrbite, da bodo vaši otroci nosili rumene rutice in s tem prispevajte k njihovi  

varnosti v cestnem prometu.  

 Ravnateljica  
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mailto:o-kanal.ng@guest.arnes.si

