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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  
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5603 

 

A Območje omejene hitrosti. 

B  

5603-1 

C Znak je lahko izveden na rdeči kontrastni podlagi (5603-1), katere širina roba znaša 
0,50 m.  

5604 

A Križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto. 

B  

C  

5605 

A Zoženje vozišča. 

B Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino. 

C  

5606 

A Otroci na vozišču. 

B  

C  

5607 

 

A Prometni pas, namenjen mešanemu prometu. 

B Samostojna označba na vozišču. 

C 
Označba se izvede v skupini po tri simbole na medsebojni razdalji 10 m. Raster 
ponavljanja označb se določi s prometno ureditvijo glede na prometno obremenitev in 
vrsto ceste.  

5608 

A Prometni pas, namenjen posameznim vrstam vozil. 

B 
 

 

5608-1 5608-2 5608-3 

C  

5609 

A Kolesarska pot, steza, kolesarski pas. 

B  

5609-1 

C Samostojna označba na prometni površini. Označba 5609 se uporablja samo v naseljih. 

5610 

 

A Površina za pešce. 

B  

C Samostojna označba na prometni površini. 
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(2) Na vozišču ali na drugih prometnih površinah je lahko 
kot talna označba izveden katerikoli prometni znak za nevar-
nost, izrecno odredbo ali obvestilo.

(3) Talna označba iz prejšnjega odstavka ima na parkir-
nih, kolesarskih, peščevih ter mešanih površinah za pešce in 
kolesarje enakovreden pomen kot stalni prometni znak. Na 
drugih prometnih površinah znak v obliki talne označbe pomeni 
ponovitev stalnega prometnega znaka, ki stoji na desni strani 
vozišča v smeri vožnje, če tega ni mogoče ponoviti na levi 
strani ceste.

1.6 Znaki za označevanje bližine roba vozišča  
in preprečevanje nadaljnje vožnje

40. člen
(namen in vrsta znakov)

(1) Bližina roba vozišča ali odstavnega pasu se zunaj na-
selij označuje s cestnimi smerniki, v predorih pa s svetlobnimi 
cestnimi smerniki.

(2) Prepoved nadaljnje vožnje v naseljih se lahko označi 
z zapornico, polzapornico ali dvižnim stebričkom.

(3) Znaki iz prvega in drugega odstavka tega člena so 
znaki z vgrajenimi svetlobnimi odsevniki ali svetlobnimi označ-
bami.

(4) Svetlobni odsevniki so elementi, ki odsevajo svetlobo, 
padajočo na njihovo površino.

(5) Svetlobne označbe so naprave z virom napajanja, ki 
oddajajo svetlobo.

(6) Znaki iz prvega odstavka tega člena so lahko izvedeni 
kot samostojni znaki, lahko pa je kot nosilec svetlobno odboj-
nega dela znaka uporabljena konstrukcija cestne opreme ali 
cestnih objektov.

41. člen
(izvedbe znakov)

(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja 
ter dopustna odstopanja glede izvedbe, velikosti in postavljanja 
znakov za označevanje roba vozišča in preprečevanje nadalj-
nje vožnje so prikazani v preglednici 19.

  

5611 

 

A Rezervirana parkirna mesta. 

B  

5611-1 5611-2 

C Označba se uporablja v kombinaciji s prometnim znakom s stalno vsebino. 

5612 

A Parkirni prostor za kolesa( 5612) oziroma motorna kolesa (5612-1). 

B  

5612-1 

C Samostojna označba na prometni površini. 

 


