90. člen
(prevoz skupine otrok)
(1) Skupino otrok je 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) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz šole v
posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener
ipd.), star najmanj 21 let, ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega
ter za red in varnost otrok v avtobusu.
(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v
naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti
le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta
vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki
najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno
vozi avtobus kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je
pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno
vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki
nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila
kategorije B.
(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom o
poklicnih vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri
katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje. Potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah se
izda na posebnem predpisanem obrazcu.
(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati del, ki bi
lahko vplivala na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila.
(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v takšnem
psihofizičnem stanju, da ne zmore varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali
nadaljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično stanje.
(8) 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.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo
drugega odstavka tega člena.
(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena ali vozi vozilo, ki je označeno s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni
skupine otrok.

(11) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 250 eurov. Z globo 250 eurov se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne
skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

