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IZJAVA ZA SPREMSTVO OTROKA PRVOŠOLCA 

Šolsko leto 2022/2023 

 

Spodaj podpisani/a ______________________________________________________________ 

                                                                     (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) 

I Z J A V L J A M , 

1. da sem seznanjen/a z določilom 87. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Ur. l. RS št. 109/2010 
in spremembe), ki določa:  

Varstvo otrok 
             87. člen 

(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. 

(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 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega 
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.  

2. da dovoljujem, da bo mojega otroka prvošolca _____________________________________, roj. _____________ 

spremljala v šolo in iz šole mladoletna oseba:  

 

______________________________,naslov___________________________________, roj. ____________________ 

 

V Škofji Loki, dne ___________________________                              Podpis staršev/zakonitih zastopnikov: 

 

        _________________________________  


