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Gasilska zveza Žalec

Številka: (3A695-04)
Datum: 01. 10. 2013

Zadeva: Prevozi otrok v gasilskih društvih - odgovor

V zvezi z vašimi poslanimi vprašanji, vam odgovarjamo naslednje:

1. Na vprašanje ali je mogoče prevoze otrok v PGD šteti med prevoze za lastne potrebe,
to ureja 38. točka 3. člena ZPrCP, v kateri je navedeno, da se za skupino otrok šteje oz.
je to 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 ali skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu
potnikov, se ne šteje za skupino otrok. To pomeni, da v tem primeru, če prevažate
skupino otrok ( pet ali več) ni mogoče šteti za prevoz za lastne potrebe. Prav tako pa je
pri tem potrebno upoštevati določila 1. odstavka 90. člena  ZPrCP, ki navaja, da je
skupino otrok  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. Glede drugega vprašanja, ki se nanaša na uporabo označitve vozila s katerim se
prevaža skupina otrok, je to opredeljeno v 8. odstavku, 90. člena ZPrCP, kjer je
navedeno, da mora biti vozilo s katerim se prevaža skupina otrok, predpisano
označeno, kot to opredeljuje »Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se
prevažajo skupine otrok« Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina
otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici
sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka
odstraniti z vozila. Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je
kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm.  Spodnji rob znaka mora biti oddaljen od
površine vozišča najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme biti višji od
spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne višji od spodnjega roba zadnjega
stekla, oziroma oddaljen največ 1.300 mm od površine vozišča. Namesto znaka je na
prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom,
najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis "otroci" ali "prevoz
otrok". 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.

3. Uporaba tahografa je v kolikor se opravlja prevoz skupine otrok obvezna.

4. Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta
vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije »B« (4., odstavek 90.
člena ZPrCP). Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno
upravlja vozilo. Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen
varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki
onemogočajo varno vožnjo, ipd.), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali pred
nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.
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5. Tehnični pregledi vozil s katerimi se upravlja prevoz skupine otrok se mora opraviti
vsakih 6. mesecev (4. točka 3. odstavka 50. člena zakona o motornih vozilih.)

6. Glede starosti vozila, le ta ni omejena je pa potrebno, da je vozilo tehnično brezhibno in
da izpolnjuje ostale pogoje, ki so predpisani za motorno vozilo, s katerim se v cestnem
prometu prevaža skupina otrok in sicer, da ima:

- napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
- električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (napravo za upravljanje vozila),
- varnostne pasove na vseh sedežih,
- naslonjala za glavo na vseh sedežih in
- zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

7. Glede vožnje otrok na prvih sedežih to opredeljuje 14. odstavek 88. člena ZPrCP, ki
navaja, da 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.

Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar
mora biti skrb prevoznika in voznika, otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem
sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji ipd.), ki jih
spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej
omenjenem Pravilniku o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok.

Upamo, da smo vam z odgovori vsaj malenkost pomagali pri razjasnitvi določenih dilem pri
prevozih otrok oz. vaših članov društva. Da se izognete vsem tem pogojem, ki so zakonsko
predpisani za prevoze otrok  v cestnem prometu, vam predlagamo, v kolikor imate tehnične
možnosti, da za prevoze otrok uporabite več vozil.

S spoštovanjem!

Pripravil:
Mirko MIkl Gorazd Trbovšek
pomočnik komandirja komandir policijske postaje



V  zvezi  z  vašimi  dodatnimi vprašanji, ki ste jih naslovili na pomočnika
komandirja  PP  Žalec  g. Meznariča,  na delovnem posvetu dne 2.10.2013 vas
seznanjamo, da:

1. Glede  vprašanja  ali  se  šteje  za skupino otrok, trije otroci ene
družine  in  dva otroka, ki nista člana te družine, je stvar sledeča:
(v  vsakem  primeru,  če  se  prevažajo v istem vozilu gre za skupino
otrok)

2. Glede  drugega  vprašanja,  ki  ste  ga  postavili:  kako pogosto je
potrebno  opravljati tehnične preglede gasilskih vozil to opredeljuje
5.  točka 3. odstavka 50. člena Zakona o motornih vozilih, ki navaja,
da  vozila,  ki  so  opremljena kot vozila s prednostjo (modra luč in
sirene)  in  vozila  za  spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih
gasilskih  društev,  ki  so  po  obliki  nadgradnje in namenu uporabe
gasilska  vozila,  se  morajo opravljati vsakih šest mesecev. Vozilo,
ki  se  uporablja  za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem
dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

To pomeni, da z vašimi vozili prostovoljnega gasilskega društva, opravljate
redne tehnične preglede enkrat letno oz. v skladu z določili 50. člena ZMV,
seveda v kolikor z njimi ne opravljate prevoze skupine otrok.

Lep pozdrav!

Podpisnik:

Po pooblastilu komandirja
Janez Gumilar

stalni dežurni
policist I


