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5464 

 

A 
Smer vožnje 
naravnost in 
levo. 

5465 

A
Smer vožnje 
naravnost in 
desno. 

5466 

A Smer vožnje 
levo in desno. 

B  B  B  

5467 

 

A 
Smer vožnje 
naravnost, 
levo in desno. 

 

B  

 

(6) Puščice za označevanje smeri vožnje na kolesarskih 
površinah (5460) na barvni podlagi se uporabljajo samo v 
naseljih.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se puščice za označe-
vanje smeri vožnje na barvni podlagi ne uporabljajo na ozna-
čenih kolesarskih pasovih (5233).

(8) Puščice, ki označujejo dovoljene smeri samo za vozila 
za javni linijski prevoz potnikov, so rumene barve.

37. člen
(napisi in simboli na prometnih površinah)

(1) Napisi in simboli na prometnih površinah so horizontal-
na prometna signalizacija, ki je lahko izvedena kot samostojna 
označba ali v kombinaciji z drugo označbo.

(2) Napisi na prometnih površinah dopolnjujejo označbe 
na prometnih površinah in dajejo informacije o smeri ali name-
nu določene prometne površine.

(3) Simboli na prometnih površinah sporočajo opozorila, 
izrecne odredbe in v obliki grafičnih prikazov tudi informacije o 
namenu posamezne prometne površine.

(4) Simboli iz prejšnjega odstavka imajo enakovreden 
pomen stalnim prometnim znakom, če je s tem pravilnikom pri 
posameznem simbolu tako določeno.

38. člen
(napisi na prometnih površinah)

Oznaka, oblika, barva, namen označevanja in dopustna 
izvedba napisov na prometnih površinah so prikazani v pre-
glednici 17.

  

 
Preglednica 17: 5500 – napisi na prometnih površinah 

 
Oznaka 

 
Oblika in barva 

A Namen označevanja  
Oznaka 

 
Oblika in barva 

A Namen označevanja 

B 
Dopustna izvedba, 
različice in oznaka 
različic 

B 
Dopustna izvedba, 
različice in oznaka 
različic 

1 2 3 4 1 2 3 4 

5501 

 

A Ustavi. 

5502 

 
A 
 

 
Kažipotna oznaka 
kolesarske povezave. 

B  B  

5503 

 

A Bližina šole. 

5504 

 

A Kažipotna oznaka. 

B B  

5505 

 

A 
Bližina nivojskega 
prehoda ceste čez 
železniško progo. 

5506 

A Kažipotna oznaka. 

B B  
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39. člen
(simboli na prometnih površinah)

(1) Oznaka, oblika, barva, namen označevanja in dopu-
stna izvedba simbolov na prometnih površinah so prikazani v 
preglednici 18.

  

5507 

 

A Avtobusno 
postajališče. 

5508 

A Površina za 
intervencijska vozila. 

B  B  

5509 

A 
Postajališče ali 
rezerviran parkirni 
prostor za taksije. 

5510 

A Intervencijska pot. 

B  B  

5511 

 

A 

Postajališče ali 
rezerviran parkirni 
prostor za vozila 
stalnih izvenlinijskih 
prevozov potnikov. 5512 

 

A Smer in dolžina izhoda 
iz predora. 

B  B Označba na steni 
predora. 

 

  

 
Preglednica 18: 5600 – simboli na prometnih površinah 

 
Oznaka 

 
Oblika in barva 

A Namen označevanja 

B Dopustna izvedba različic in oznaka različice 
Dodatne izvedbene zahteve 

C Posebni pogoji pri izvedbi  
1 2 3 4 

5601 

A Znak za nevarnost. 

B Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino. 

C  

5602 

 

A Znak za prepovedi in omejitve. 

B Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino. 

C  

 


