
91. člen 

(vstopanje in izstopanje potnikov) 

(1) Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila, ustavljenega na zaznamovanem mestu na vozišču ali 

na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila, morajo vozniki voziti 

tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo 

z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno. 

(2) Avtobusu je treba v naselju omogočiti speljevanje s postajališča, ko voznik to nakaže s 

predpisanim znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi udeleženci cestnega prometa 

zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi ustaviti. Voznik avtobusa sme dati znak, da bo 

odpeljal s postajališča, šele ko zapre vrata in je pripravljen za vključitev v cestni promet. V 

promet se sme vključiti le, če s tem ne ogroža drugih udeležencev cestnega prometa. 

(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je posebej označeno za prevoz 

skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik 

dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 

(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene 

varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, vožnja 

mimo za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo 

mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano 

hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti. 

(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki 

ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali 

drugega odstavka tega člena. 

(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z 

določbo tretjega ali četrtega odstavka tega člena. 

 


