
93. člen 

(kolesa in kolesa s pomožnim motorjem) 

(1) Vozniki koles morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer 

teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega 

vozišča v smeri vožnje. 

(2) Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva 

vzporedno, če širina poti to omogoča. 

(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano: 

1. voditi, vleči ali potiskati druga vozila, razen vleke priklopnih vozil iz četrtega in petega 

odstavka tega člena; 

2. pustiti se vleči ali potiskati; 

3. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji; 

4. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače. 

(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom 

takšna, da voznik kolesa lahko obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne 

more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 100 cm. Na sredini zadnje strani 

priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči 

in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana pozicijska svetilka, ki oddaja rdečo 

svetlobo. 

(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v 

priklopnem vozilu, konstruiranem in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno 

priklopno vozilo mora ustrezati pogojem iz 1. in 4. točke šestega odstavka tega člena. 

(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen 

poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti 

prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da: 

1. ustreza velikosti otroka; 

2. je trdno povezan s kolesom; 

3. je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti; 

4. onemogoča poškodovanje otroka. 

(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne konstrukcije, ki je izdelano tako, da 

omogoča varno vožnjo. 

(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna 

oseba. 



(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani 

žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, 

ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh 

straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne 

odsevnike. 

(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa. 

(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s pomožnim motorjem. 

(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka 

na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema 

voziloma, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega odstavka tega člena. 

(13) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v 

nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka 

tega člena. 

 


