


• Kakršnokoli razmnoževanje ali posredovanje v celoti 
ali po delih ni dovoljeno. 

• Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na 
lastno odgovornost. Vse informacije in gradivo te 
predstavitve so informativne narave.

• Ne prevzemamo odgovornosti in ne odgovarjamo za 
nobeno škodo, ki bi nastala zaradi kakršnekoli 
napake ali pomanjkljivosti v vsebini. Prav tako ne 
prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno 
škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali 
nepopolnih informacij. 

• On- line testi CPP se nahajajo na spletnem naslovu:

Opozorila glede avtorskih pravic in 
uporabe informacij ter gradiv

www.vozniski-izpit.com



Znaki za nevarnost

www.vozniski-izpit.com



Znak "prometna nesreča" označuje bližino mesta na 
cesti, na katerem se je zgodila prometna nesreča.

Postavitev: 150 m – 250 m

Kako ravnate, ko 
pripeljete do znaka kot 
ga vidite na sliki? Zmanjšam 

hitrost in sem 
pozoren, ker 
se je zgodila 
prometna 
nesreča.



Postavitev: 150 m – 250 m

Kako ravnate 
pri nadaljni
vožnji za tem 
prometnim 
znakom?

Hitrost vožnje 
prilagodim 

značilnostim ovinkov.
Zaradi pričakovane 
slabše preglednosti 
povečam pozornost.

Znak “dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov”
označujeta približevanje ovinku ali ovinkom, ki so 
nevarni po svojih značilnostih ali zaradi pomanjkljive 
preglednosti.



Znak "ovinek na levo“ in znak "ovinek na desno“
označujeta približevanje ovinku, ki je nevaren po svojih 
značilnostih ali zaradi pomanjkljive preglednosti.

Postavitev: 150 m – 250 m

Kako ravnate, ko 
zapeljete mimo 

enega od teh dveh 
prometnih znakov?

Prilagodim hitrost vožnje ovinku, ki je zaradi značilnosti lahko nevaren.

S povečano pozornostjo zapeljem v ovinek.



Znak "ovinek na levo“ in znak "ovinek na desno“
označujeta približevanje ovinku, ki je nevaren po svojih 

značilnostih ali zaradi pomanjkljive preglednosti.

Postavitev: 150 m – 250 m

Kako vozite z motornim kolesom za tem prometnim znakom? 
Zmanjšam hitrost vožnje, s povečano pozornostjo zapeljem v 
nevaren ovinek.



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "nevaren klanec navzdol" in znak "nevaren vzpon", 
ki označujeta približevanje nevarnemu klancu navzdol 
oziroma nevarnemu vzponu, če pomeni višinska razlika 
kakšno nevarnost, ki izhaja iz tega.

Da čim več
zaviram z 
motorjem.

Na varnostno razdaljo.

Na zavorno pot, ki je 
daljša kot na ravnini.

Na kaj morate biti še posebaj pozorni, ko zapeljete mimo 
tega prometnega znaka?



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "zoženje ceste" in znak "zoženje ceste z desne 
strani“ označujeta približevanje zoženemu vozišču, ki 
utegne pomeniti določeno nevarnost.



Znak "zoženje ceste z leve strani“ označujejo 
približevanje zoženemu vozišču, ki utegne pomeniti 
določeno nevarnost.

Postavitev: 150 m – 250 m



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "premični most“ označuje bližino mesta, na 
katerem je na cesti premični most.



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "bližina obale“ označuje bližino mesta, kjer pripelje 
cesta do obale.



Vboklina, izboklina, grba ali 
prevoj

Postavitev: 150 m – 250 m

Kaj lahko pričakujemo za tem prometnim znakom!

Poškodujemo 
podvozje

Izgubimo smer 
vožnje.

Poškodujemo 
pnevmatike.



Katere nevarnosti pretijo, če ne upoštevate drugega 
prometnega znaka?

Postavitev: 150 m – 250 m

Izgubim lahko 
oblast nad 
motornim 
kolesom in 
padem.

Zaradi 
neravnih 
površin lahko 
začne 
motorno kolo 
zanašati.

Posamezni deli 
motornega kolesa 
se lahko 
poškodujejo.



Postavitev: 150 m – 250 m

•Katera so 
nepravilna in 
nevarna ravnanja 
za tem prometnim 
znakom?

Prehitra 
vožnja.

Nagli gibi s 
krmilom.

Naglo 
zaviranje.

Znak "spolzko vozišče“ označuje bližino dela ceste, na 
katerem je vozišče v nekaterih vremenskih razmerah ali 
podobnih okoliščinah spolzko.



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "kamenje na cesti" označuje bližino dela ceste, ki je 
posut z nevaljanim gramozom ali drobnejšim kamenjem na 
trdi podlagi in na katerem je zato za druge udeležence v 
cestnem prometu večja nevarnost, da jih zadene kakšen 
kamen.



Znak "kamenje pada z desne strani“ in znak "kamenje pada z leve 
strani“ označujeta bližino dela ceste, na katerem je nevarnost 
zaradi kamenja, ki pada, ali kamenja, ki je na cesti.

Postavitev: 150 m – 250 m

Kako boste ravnali za tema 
prometnima znakoma?

Vozim s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavim pred morebitnim kamenjem.

Vožnjo 
nadaljujem s 

povečano 
previdnostjo.



Postavitev: 150 m – 250 m

Znak "kamenje na cesti" označuje bližino dela ceste, ki je 
posut z nevaljanim gramozom ali drobnejšim kamenjem na 
trdi podlagi in na katerem je zato za druge udeležence v 
cestnem prometu večja nevarnost, da jih zadene kakšen 
kamen.

Na kaj 
morate biti 
pozorni, ko 
nadaljujete 
vožnjo mimo 
tega 
prometnega 
znaka?

Na nevarnost 
nevaljanega
gramoza ali 
drobnega 
kamenja, ki je 
na vozišču.



Znak "prehod za pešce“ označuje bližino mesta na cesti, 
na katerem je označen prehod za pešce.

Postavitev: 150 m – 250 m

•Kako ravnate 
pri nadaljni
vožnji mimo 
tega 
prometnega 
znaka?

Vozim s tako 
hitrostjo, da se 
lahko varno 
ustavim pred 
prehodom za 
pešce.

Vozim s 
povečano 
pazljivostjo.



Znak "kolesarji na cesti“, ki označuje bližino mesta, na 
katerem pogosteje pripeljejo na cesto kolesarji s stranske 
ceste, kolesarske poti, kolesarske steze ali kolesarskega 
pasu.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "otroci na cesti“ označuje bližino mesta na cesti, na 
katerem je pogosto več otrok (npr. pred šolo, otroškim 
vrtcem, igriščem ipd.).

Postavitev: 150 m – 250 m

Kako ravnate, 
ko zapeljete 
mimo tega 
prometnega 
znaka?

Vozim s 
povečano 
previdnostjo.

Vozim s takšno 
hitrostjo, da 
lahko glede na 
okoliščine 
ustavim vozilo.



Znak "živali na cesti“ označuje bližino mesta, na 
katerem domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo 
vzdolž nje.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "divjad na cesti“ označuje posebno nevarna mesta, 
na katerih parkljasta divjad pogosto prehaja čez cesto.

Postavitev: 150 m – 250 m

Vožnjo nadaljujem 
posebno previdno.

Pozoren sem na 
področje ob 
vozišču.

Kako vozite za 
tem prometnim 
znakom?



Znak "delo na cesti“ označuje bližino mesta na cesti, na 
katerem se izvajajo dela.

Postavitev: 150 m – 250 m; 
0m

Kaj lahko 
pričakujemo za 
tem prometnim 
znakom?

Delavce in 
delovne stroje,

spremembo 
prometnega 
režima,

poškodovano 
vozišče,

delavec lahko 
usmerja 
promet.



Znak "bližina svetlobnih prometnih znakov“ označuje 
bližino mesta na cesti, na katerem je promet urejen s 
svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji).

Postavitev: 150 m – 250 m

Kaj označuje ta 
prometni znak?

Bližino 
semaforiziranega 
križišča.

Bližino delovišča 
na cesti, ki je 
označeno s 
semaforjem.



Znak "bližina letališke steze“ označuje del ceste, čez 
katerega nizko letijo letala pri pristajanju oziroma 
vzletanju.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "bočni veter z leve strani" in znak "bočni veter z 
desne strani“ označujeta bližino dela ceste, na katerem 
pogosto piha močan bočni veter.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "dvosmerni promet“ označuje bližino mesta, kjer je 
prehod z dela enosmerne ceste na del ceste, na 
katerem je stalno ali zaradi del na cesti začasno 
dvosmerni promet.

Postavitev: 0 m

Kaj lahko 
pričakujete, pri 
vožnji za tem 
prometnim 
znakom?

Vozila, ki 
vozijo v 
nasprotni 
smeri.

Cesto, na 
kateri je 
stalno ali 
začasno 
dvosmerni 
promet.



Znak "predor“ označuje bližino predora, pokritega vkopa 
ali galerije na cesti.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "nevarnost na cesti“ označuje bližino dela ceste ali 
mesta na cesti, na katerem grozi nevarnost. Znaku 
mora biti obvezno dodana dopolnilna tabla, ki 
pojasnjuje, za kakšno nevarnost gre.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "križišče enakovrednih cest“ označuje bližino 
križišča cest, od katerih nima nobena prednosti.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "križišče s krožnim prometom“ označuje bližino 
križišča, na katerem je obvezen krožni promet.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "križišče s stransko cesto pod pravim kotom“ in  znak 
"stranska cesta, ki pripelje na prednostno z leve strani pod 
pravim kotom“, označujeta bližino križišča, na katerem 
se prednostna cesta križa s stransko oz. na katerem
pripelje nanjo stranska cesta.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "stranska cesta, ki pripelje na prednostno z leve 
strani pod ostrim kotom" in znak "stranska cesta, ki pripelje 
na prednostno z desne strani pod pravim kotom"
označujeta bližino križišča, na katerem se prednostna 
cesta križa s stransko oz. na katerem pripelje nanjo 
stranska cesta.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "stranska cesta, ki pripelje na prednostno z desne strani 
pod ostrim kotom“ označuje bližino križišča, na katerem se 
prednostna cesta križa s stransko pod ostrim kotom  
oziroma na katerem pripelje nanjo stranska cesta.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "tramvajska proga“ označuje bližino mesta, na 
katerem pelje cesta čez tramvajsko progo v ravnini ali 
pripelje tramvajska proga na vozišče.

150 m - 250m



Znak "poledica“ označuje bližino dela ceste, na katerem 
je večja nevarnost poledice.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "kolona ustavljenih vozil“ označuje bližino dela 
ceste, na katerem v določenih prometnih okoliščinah 
obstaja nevarnost zaradi kolone ustavljenih vozil.

Postavitev: 150 m – 250 m

Kaj lahko 
pričakujete, ko 
opazite ta 
prometni znak

Kolono 
ustavljenih 
vozil.

Zmanjševanje 
hitrosti vožnje 
vozil.

Bližino mesta, 
kjer je 
prepovedano 
prehitevanje 
kolone vozil.



Znak "neutrjena bankina" označuje bližino dela ceste, 
kjer je ob vozišču neutrjena bankina.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "nevarnost požara“ označuje bližino dela ceste, ki 
poteka po področju, na katerem obstaja povečana 
nevarnost nastanka požara.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "prehod ceste čez železniško progo z zapornicami ali pol 
zapornicami“ označuje bližino prehoda ceste čez železniško progo 
v ravnini, zavarovanega z zapornicami ali pol zapornicami.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "prehod ceste čez železniško progo brez zapornic ali pol 
zapornic“ označuje bližino prehoda ceste čez železniško 
progo v ravnini, ki ni zavarovan z zapornicami ali pol 
zapornicami.

Postavitev: 150 m – 250 m



Znak "Andrejev križ"označuje prehod ceste čez enotirno 
železniško progo v ravnini brez zapornic ali pol zapornic 
oziroma čez dvotirno ali večtirno železniško progo v ravnini 
brez zapornic ali pol zapornic.

Postavitev: 3 m – 10 m



Znak "Andrejev križ“ označuje prehod ceste čez enotirno 
železniško progo v ravnini brez zapornic ali pol zapornic 
oziroma čez dvotirno ali večtirno železniško progo v ravnini 
brez zapornic ali pol zapornic.

Postavitev: 3 m – 10 m

•Kje po 
potrebi 
ustavimo 
pri tem 
znaku 
znaku ? 

Točno 
pri 
znaku.



Znak "približevanje prehodu ceste čez železniško progo z 
zapornicami ali pol zapornicami“ označuje razdaljo do prehoda 
ceste čez železniško progo v ravnini, zavarovanega z 
zapornicami ali pol zapornicami.

Postavitev: 80 m, 160 m, 
240 m



Znak "približevanje prehodu ceste čez železniško progo brez 
zapornic ali pol zapornic“ označuje razdaljo do prehoda ceste 
čez železniško progo v ravnini, ki ni zavarovan z 
zapornicami ali pol zapornicami.

Postavitev:  80 m ;160 m ; 240 m



Znak "približevanje prehodu ceste čez železniško progo z 
zapornicami ali pol zapornicami“ označuje razdaljo do prehoda 
ceste čez železniško progo v ravnini, zavarovanega z 
zapornicami ali pol zapornicami.

Postavitev: 80 m, 160 m, 240 m

Kaj Kaj 
napoveduje napoveduje 
tretji tretji 
prometni prometni 
znak?znak?

Prehod ceste 
čez železniško 
progo z 
zapornicami ali 
polzapornicami
čez 240 m.



Znaki za izrecne odredbe

www.vozniski-izpit.com



Znak "križišče s prednostno cesto“ označuje križišče, kjer 
mora dati voznik prednost vsem vozilom, ki vozijo po 

prednostni cesti.

Postavitev: 0 m

Kaj storite, 
ko pripeljete 
do tega 
prometnega 
znaka?

Ustavim le, 
če pripelje 
kakšno 
vozilo po 
prednostni 
cesti, sicer 
nadaljujem 
vožnjo.



Znak "Ustavi!" označuje križišče, kjer mora voznik ustaviti 
vozilo in dati prednost vsem vozilom, ki vozijo po 
prednostni cesti. Vozilo ustavi pred vhodom na križišče na 
mestu, s katerega ima zadosten pregled nad križiščem in 
prednostno cesto.

Postavitev: 0 m

Kaj storite, ko 
pripeljete do 
tega 
prometnega 
znaka?

Ustavim.



Znak "prepovedan promet v obeh smereh“ označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan 
promet za vsa vozila v obeh smereh.

Postavitev: 0 m

Katerim 
vozilom je 
prepovedano 
nadaljevati 
vožnjo za tem 
prometnim 
znakom ?

Osebnim 
avtomobilom,

tovornim 
vozilom, katerih 
NDM ne 
presega 3.5 t,

motornim 
kolesom,

kolesom z 
motorjem



Znak "prepovedan promet za vsa motorna vozila“
označuje cesto oziroma tisti n|en del, na katerem je 
prepovedan promet za vsa motorna vozila.

Postavitev: 0 m

Ali smete 
nadaljevati 
vožnjo mimo 
tega 
prometnega 
znaka, če 
vozite 
motorno kolo 
brez stranske 
prikolice?

Ne, ker ta 
prometni 
znak 
prepoveduje 
promet za 
vsa motorna 
vozila.



Znak "prepovedan promet v eno smer" označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za 
vozila iz smeri, proti kateri je obrnjen znak.

Postavitev: 0 m

Smete 
zapeljati 
na cesto 
na 
začetku 
katere 
stoji ta 
prometni 
znak ?

Ne.



Znak "prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen 
enoslednih" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za vsa motorna vozila, 
razen za motorna kolesa brez prikolice in dvokolesna 
kolesa z motorjem.

Postavitev: 0 m

Katera vozila 
lahko 
nadaljujejo 
vožnjo mimo 
tega 
prometnega 
znaka?

Motorna 
kolesa brez 
prikolice,

dvokolesna 
kolesa z 
motorjem.



Znak "prepovedan promet za vsa motorna vozila, razen 
enoslednih" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za vsa motorna vozila, 
razen za motorna kolesa brez prikolice in dvokolesna 
kolesa z motorjem.

Postavitev: 0 m

Ali smete 
nadaljevati 
vožnjo mimo 
tega 
prometnega 
znaka, če 
vozite 
motorno kolo 
s stransko 
prikolico?

Ne, ker 
motorno 
kolo s 
stransko 
prikolico ni 
enosledno
vozilo.



Katerim vozilom je za tem prometnim znakom prepovedana 
nadaljnja vožnja?

Postavitev: 0 m

Vsem 
motornim 
vozilom, 
razen 
motornim 
kolesom brez 
prikolice in 
dvokolesnim 
kolesom z 
motorjem.



Znak "prepovedan promet za avtobuse" označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za 
avtobuse. 

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za tovorna vozila“ označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na kateri je prepovedan promet 
za tovorna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za tovorna vozila, pri katerih 
največja dovoljena masa presega določeno maso"
označuje cesto oziroma tisti njen del, na katerem je 
prepovedan promet za tovorna vozila, pri katerih največja 
dovoljena masa presega maso označeno na znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za cisterne“ označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za 
vozila, s katerimi se v cisterni ali v več manjših posodah, 
katerih skupna prostornina presega prostornino, določeno 
za cisterno, prevažajo snovi, ki lahko onesnažijo vodo.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vozila, ki prevažajo 
eksplozivne ali lahko vnetljive snovi“ označuje cesto ali 
tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za vozila, ki 
prevažajo…

Postavitev: 0 m

•eksplozivne snovi,

• vnetljive pline,

• vnetljive tekočine…

•samoreaktivne
trdne snov,

•samoreaktivne
organske 
perokside.



Znak "prepovedan promet za vozila, ki prevažajo 
nevarno blago“ označuje cesto ali tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za vozila, ki prevažajo 
nevarno blago

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo 
priklopno vozilo, razen pol priklopnika, lahkega 
priklopnika ali bivalnega priklopnika" označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan promet 
za…

Postavitev: 0 m

motorna vozila, ki 
vlečejo priklopno 
vozilo, razen pol 
priklopnika. lahkega 
priklopnika ali 
bivalnega 
priklopnika.



Znak "prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo 
priklopno vozilo, razen lahkega ali bivalnega 
priklopnika" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za…

Postavitev: 0 m

motorna vozila, 
ki vlečejo 
priklopno 
vozilo, razen 
lahkega ali 
bivalnega 
priklopnika.



Znak "prepovedan promet za motorna vozila, ki vlečejo 
priklopno vozilo" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za motorna vozila, ki 
vlečejo priklopno vozilo.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za traktorje“ označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za 
traktorje.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za motorna kolesa“ označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan 
promet za motorna kolesa in kolesa z motorjem. 

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za kolesa motorjem“
označuje cesto oziroma tisti njen del, na katerem je 
prepovedan promet za kolesa z motorjem.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za kolesa“ označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem p prepovedan promet za 
kolesa in kolesa s pomožnim motorjem.

Postavitev: 0 m



Postavitev: 0 m

Znak "prepovedan promet za vprežna vozila“ označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan 
promet za vprežna vozila.



Znak "prepovedan promet za ročne vozičke“ označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na katerem je prepovedan 
promet za ročne vozičke.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za pešce"
označuje cesto oziroma tisti njen del, na katerem je 
prepovedan promet za pešce.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vsa motorna vozila“
označuje cesto oziroma tisti n|en del, na katerem je 
prepovedan promet za vsa motorna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vsa motorna vozila in 
vprežna vozila" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za vsa motorna vozila in 
vprežna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna 
širina presega določeno širino" označuje cesto oziroma 
tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za vozila, 
pri katerih skupna širina presega širino, ki je označena na 
znaku.

Postavitev: 0 m

Kaj pomeni ta 
prometni znak ?



Znak "prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna 
višina presega določeno višino" označuje cesto oziroma 
tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za vozila, 
pri katerih skupna višina presega višino, ki je označena na 
znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna 
masa presega določeno maso“ označuje cesto oziroma 
tisti njen del, na katerem je prepovedan promet za vozila ali 
skupine vozil, pri katerih skupna masa presega maso, ki je 
označena na znaku. 

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vozila z večjo osno 
obremenitvijo od določene" označuje cesto oziroma tisti 
njen del, na katerem je prepovedan promet za vozila z 
večjo osno obremenitvijo od obremenitve, ki je označena 
na znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan promet za vozila večje dolžine od 
določene" označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za vozila, pri katerih skupna 
dolžina presega dolžino, ki je označena na znaku.

Postavitev: 0 m

S kakšnim 
vozilom lahko 

vozite po cesti, ki 
jo označuje ta 

prometni znak?

Z vozilom, 
katerega 
skupna 

dolžina ne 
presega 

dolžine, ki je 
vpisana v 

prometnem 
znaku.



Znak "najmanjša razdalja med vozili“ označuje 
najmanjšo razdaljo med vozili, ki jo mora upoštevati vozniki 
med vožnjo.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedano zaviti na levo“ označuje 
križišče, na katerem je prepovedano zaviti na levo.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedano zaviti na desno“ označuje križišče, 
na katerem je prepovedano zaviti na desno.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedano polkrožno obračanje" označuje 
mesto, na katerem je prepovedano polkrožno obračanje.

Postavitev: 0 m

Katero 
ravnanje je za 
tem prometnim 
znakom 
prepovedano?



Znak "prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, 
razen enoslednih" označuje cesto oziroma tisti njen del, 
na katerem je prepovedano prehitevati vsa motorna vozila, 
razen motornih koles brez prikolice in dvokolesnih koles z 
motorjem.

Postavitev: 0 m

Katera 
motorna 
vozila lahko 
prehitevate 
za tem 
prometnim 
znakom?

Motorna 
kolesa brez 
prikolice.

Dvokolesna 
kolesa z 
motorjem



Znak "prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, 
razen enoslednih" označuje cesto oziroma tisti njen del, 

na katerem je prepovedano prehitevati vsa motorna vozila, 
razen motornih koles brez prikolice in dvokolesnih koles z 

motorjem.

Postavitev: 0 m

Smete kot voznik 
motornega kolesa 
za tem prometnim 
znakom prehiteti 
drugo motorno 
kolo, ki je brez 
stranske prikolice?

Da.



Znak "prepovedano prehitevanje za tovorna vozila"
označuje cesto oziroma tisti njen del, na katerem je 
prepovedano, da tovorna vozila, pri katerih največja 
dovoljena masa presega 3,5 t, prehitevajo druga motorna 
vozila, razen motornih koles brez prikolice in dvokolesnih 
koles z motorjem.

Postavitev: 0 m



Znak "omejitev hitrosti“ označuje cesto oziroma tisti njen 
del, na katerem vozila ne smejo voziti z večjo hitrostjo(v 
km/uro)od hitrosti, ki je označena na znaku.

Postavitev: 0 m

S kolikšno 
največjo 
hitrostjo 
lahko vozite 
za tem 
prometnim 
znakom?

Največ 40 
km / h.



Znak "prepovedano dajanje zvočnih znakov" označuje 
cesto oziroma tisti njen del, na katerem je z napravo na 
vozilu prepovedano dajati zvočne znake, razen če je kdo 
od udeležencev cestnem prometu ogrožen.

Postavitev: 0 m



Znak "prepovedan prehod brez ustavljanja - carina", 
znak "prepovedan prehod brez ustavljanja - policija" in 
znak "prepovedan prehod brez ustavljanja - cestnina"
označujejo bližino mesta na cesti in razlog, zaradi katerega 
moramo vozilo ustaviti.

Postavitev: 0 m



Znak "prednost vozil iz nasprotne smeri" označuje, da je 
prepovedano zapeljati z vozilom na zoženi del ceste, 
preden ne pridejo čezenj vozila nasprotne smeri.

Postavitev: 0 m

Kako 
ravnate, ko 
se bližate 
temu 
prometnem
u znaku?

Hitrost 
vožnje 
prilagodim 
prometu in 
razmeram 
na cesti.

Počakam, 
saj imajo 
prednost 
vozila iz 
nasprotne 
smeri.



Znak "prednost vozil iz nasprotne smeri" označuje, da je 
prepovedano zapeljati z vozilom na zoženi del ceste, 

preden ne pridejo čezenj vozila nasprotne smeri.

Postavitev: 0 m

Kaj lahko 
pričakujete 
za tem 
prometnim 
znakom?

Zoženje 
ceste, kjer 
moram 
odstopiti 
prednost 
vozilom iz 
nasprotne 
smeri.



Znak "prepovedana ustavitev in parkiranje" označuje 
tisto stran ceste, na kateri sta prepovedana ustavitev in 
parkiranje vozila.

Postavitev: 0 m

Kaj 
označuje ta 
prometni 
znak?

Označuje 
tisto stran 
ceste, na 
kateri sta 
prepovedana 
ustavitev in 
parkiranje 
vozila.



Znak "prepovedano parkiranje" označuje tisto stran 
ceste, na kateri je prepovedano parkiranje vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "izmenično parkiranje" označuje stran ceste, na 
kateri je prepovedano parkiranje ob lihih dnevih(1., 3., 
5.dan v mesecu).

Postavitev: 0 m



Znak "izmenično parkiranje“ označuje stran ceste, na kateri 
je prepovedano parkiranje ob sodih dnevih (2., 4., 6. dan v 
mesecu). 

Postavitev: 0 m



Znak "najmanjša dovoljena hitrost" označuje cesto 
oziroma tisti njen del, na katerem morajo vozila v normalnih 
okoliščinah voziti najmanj s tisto hitrostjo (v km/uro), ki je 
označena na znaku.

Postavitev: 0 m

Kaj 
označuje 
ta prometni 
znak?

Najmanjšo 
dovoljeno 

hitrost.



Znak "snežne verige" označuje del ceste na katerem 
morajo imeti motorna vozila, raze motornih koles in koles z 
motorjem, kadar je na vozišč sneg, na pogonskih kolesih 
snežne verige. 

Postavitev: 0 m

Kako 
ravnate pri 
tem 
prometnem 
znaku, kadar 
je na 
vozišču 
sneg ?

Vožnjo 
nadaljujem 
le, če imam 
na 
pogonskih 
kolesih 
snežne 
verige.



Znak "kolesarska steza ali pot“ označuje stezo ali pot, po 
kateri morajo voziti kolesa in kolesa , pomožnim motorjem 
in po kateri so prepovedane hoja, ježa in vožnja z drugimi 
vozili .

Postavitev: 0 m



Znak "steza za pešce“ označuje posebej narejeno stezo 
za pešce, po kateri moramo hoditi peš in po kateri sta 
prepovedani vožnja z vozili in ježa.

Postavitev: 0 m



Znak "steza za pešce in kolesarje" označuje posebej 
narejeno stezo za pešce in kolesarje, po kateri morajo 
hoditi pešci in voziti kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
ter na kateri je površina, namenjena pešcem, z ločilno črto 
ločena od površine, namenjene kolesom in kolesom s 
pomožnim motorjem. 

Postavitev: 0 m



Znaka "steza za pešce in kolesarje" označuje posebej 
narejeno stezo za pešce in kolesarje, po kateri morajo 
hoditi pešci in voziti kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
ter na kateri je površina, namenjena pešcem, z ločilno črto 
ločena od površine, namenjene kolesom in kolesom s 
pomožnim motorjem.

Postavitev: 0 m



Znak "steza za pešce in kolesarje“ označuje posebej 
narejeno stezo za pešce in kolesarje, po kateri morajo 
hoditi pešci in voziti kolesa in kolesa s pomožnim motorjem 
ter na kateri površina, namenjena pešcem, ni ločena od 
površine, namenjene kolesom in kolesom s pomožnim 
motorjem.

Postavitev: 0 m



Znak "steza za jezdece" označuje stezo, po kateri morajo 
jezditi jezdeci in po kateri je prepovedana vožnja oziroma 
hoja.

Postavitev: 0 m



Znaki "obvezna smer" označujejo smer, v kateri morajo 
voziti vozila.

Postavitev: 0 m

Kako ravnate pri prvem (drugem, tretjem) prometnem znaku?

Vožnjo obvezno nadaljujem naravnost (desno, levo).



Znaka "obvezna smer" označujeta smeri, v kateri 
morajo voziti vozila.

Postavitev: 0 m



Znaki "dovoljene smeri" označujejo smeri, v katerih smejo 
voziti vozila.

Postavitev: 0 m

Katera ravnanja so  z prvim (drugim) prometnim 
znakom dovoljena ?

Vožnja naravnost in na levo (naravnost 
in na desno) .



Znak "obvezna vožnja mimo po desni strani" in znak 
"obvezna vožnja mimo po levi strani" označujeta 
vozišče oziroma tisti njegov del, po katerem morajo voziti 
vozila pri vožnji mimo otokov za pešce, otokov za 
usmerjanje prometa in drugih objektov na vozišču.

Postavitev: 0 m

Kakšno obveznost označujeta 
prometna znaka?

Obvezno vožnjo mimo 
po desni in obvezno 
vožnjo mimo po levi.



Znak "krožni promet" označuje križišče, na katerem je 
obvezen krožni promet.

Postavitev: 0 m

Kako 
ravnate pri 
nadaljevanju 
vožnje mimo 
tega 
prometnega 
znaka?

Na krožno 
križišče 
zapeljem, ko 
ne oviram 
vozil, ki 
vozijo po 
njem.



Kaj označuje ta prometni znak?

Postavitev: 0 m

Križišče na 
katerem je 
obvezen 
krožni 
promet.



Kako ravnate, ko pripeljete do teh prometnih znakov, ki sta 
na istem drogu?

Zapeljem na 
križišče, če pri 
tem nikogar ne 
oviram,

na križišču 
zavijem na 
desno.



Znaki za obvestila

www.vozniski-izpit.com



Znak "prednost pred vozili iz nasprotne smeri" obvešča 
voznika, da ima na zoženem delu ceste prednost pred 

vozili, ki prihajajo iz nasprotne smeri.

Postavitev: 0 m

O čem vas 
obvešča ta 
prometni znak?

O prednosti pred 
vozili iz nasprotne 
smeri.



Znak "prednost pred vozili iz nasprotne smeri" obvešča 
voznika, da ima na zoženem delu ceste prednost pred 

vozili, ki prihajajo iz nasprotne smeri.

Postavitev: 0 m

Kateri vozniki 
imajo prednost 
za tem 
prometnim 
znakom?

Vozniki, ki vozijo v 
smeri bele puščice.



Znaka "enosmerna cesta" obveščata udeležence v 
cestnem prometu, da je cesta enosmerna. V puščici znaka 
je lahko napisano: "enosmerna cesta“.

Postavitev: 0 m

O čem vas obvešča ta prometni znak ?

O enosmerni cesti.



Znak "prednostna cesta" označuje cesto ali tisti njen del, 
na katerem imajo vozila prednost pred vozili na cestah, ki 
se križajo s cesto oziroma njenim delom.

Postavitev: 0 m



Znak "konec prednostne ceste" označuje mesto, 

kjer se konča prednostna cesta ali njen del.

Postavitev: 0 m

Kakšno obvestilo 
posreduje ta 
prometni znak?

Konec 
prednostne 
ceste.



Znak "konec prednostne ceste" označuje mesto, 

kjer se konča prednostna cesta ali njen del.

Postavitev: 0 m

Kako ravnate, ko 
se približujete 
temu 
prometnemu 
znaku?

Vožnjo 
nadaljujem s 
povečano 
previdnostjo, saj 
je konec 
prednostne ceste 
po kateri vozim.



Znak "prehod za kolesarje“ označuje mesto, kjer je 
označen prehod za kolesarje.

Postavitev: 0 m

Kako ravnate, ko 
se približujete 
kraju, ki je 
označen s tem 
prometnim 
znakom?

Povečam 
pozornost na 
ravnanja 
kolesarjev.

Nadaljujem s 
takšno hitrostjo, 
da lahko pred 
prehodom varno 
ustavim.



Komu je namenjen ta prometni znak in kaj pomeni?

Voznikom 
motornih vozil. 

Opozarja jih na 
kolesarje, ki 
prečkajo vozišče.

Postavitev: 0 m



Znak "prehod za pešce" označuje mest kjer je označen 
prehod za pešce.

Postavitev: 0 m

Kako ravnate, ko 
se približujete 
kraju, ki je 
označen s tem 
prometnim 
znakom?

Ustavim vozilo, 
če je pešec na 
prehodu.

Vožnjo 
nadaljujem 
posebno 
previdno, če so 
pešci ob prehodu. 



Znak "podzemni ali nadzemni prehod za pešce“
označuje mesto, kjer je podzemni ali nadzemni prehod za 

pešce.

Postavitev: 0 m



Znak "slepa cesta“ označuje bližino in položaj ceste, ki 
nima izhoda (slepa cesta). Položaj simbola na znaku mora 

ustrezati položaju slepe ceste nasproti cesti, na kateri je 
postavljen znak.

Postavitev: 0 m



Znak "smer vožnje vozila, ki namerava zaviti levo na 
križišču, na katerem je zavijanje na levo prepovedano"
označuje cesto, po kateri mora voziti vozilo, če namerava 
zaviti na levo na naslednjem križišču na katerem je 
zavijanje na levo prepovedano.

Postavitev: 0 m



Znak "avtocesta" označuje mesto, od koder se začenja 
avtocesta.

Postavitev: 0 m



Znak "konec avtoceste" označuje mesto, kjer se konča 
avtocesta.

Postavitev: 0 m



Znak "cesta, rezervirana za motorna vozila" označuje 
mesto, od koder se začenja cesta, ki je rezervirana za 
motorna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "konec ceste, rezervirane za motorna vozila“
označuje mesto, kjer se konča cesta, ki je rezervirana za 
motorna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "ime naselja" označuje ime naselja, v katero pelje 
cesta, in mejo, kjer se začne naselje in od katere morajo 
vozniki ravnati v skladu s pravili vožnje v naselju.

Postavitev: 0 m



Znak "ime naselja" označuje ime naselja, po obrobju 
katerega pelje cesta. Na delu ceste, označenem s tem 

znakom, se ne uporabljajo pravila vožnje v naselju.

Postavitev: 0 m



Znak "konec naselja“ označuje mesto na cesti, kjer se 
konča naselje, ki je bilo označeno z znakom (ime naselja).

Postavitev: 0 m



Znak "prenehanje prepovedi prehitevanja vseh 
motornih vozil, razen enoslednih" označuje mesto, od 
koder preneha prepoved prehitevanja vseh motornih vozil, 
razen enoslednih.

Postavitev: 0 m

Za katera 
vozila velja 
prenehanje 
prepovedi 

prehitevanja?

Za vsa 
motorna 
vozila.



Znak "prenehanje prepovedi prehitevanja za tovorna 
vozila" označuje mesto, od koder preneha prepoved 
prehitevanja za tovorna vozila.

Postavitev: 0 m



Znak "prenehanje omejitve hitrosti" označuje mesto, od 
koder preneha omejitev hitrosti, ki je bila označena z 
znakom omejitev hitrosti.

Postavitev: 0 m



Znak "prenehanje najmanjše dovoljene hitrosti"
označuje mesto, od koder preneha predpisana najmanjša 
dovoljena hitrost.

Postavitev: 0 m



Znak "prenehanje prepovedi dajanja zvočnih znakov“
označuje mesto, od koder preneha prepoved dajanja 
zvočnih znakov, ki je bila označena z znakom 
“prepovedano dajanje zvočnih signalov”.

Postavitev: 0 m



Znak "prenehanje vseh prepovedi in omejitev“ označuje 
mesto na cesti, od koder prenehajo veljati prepovedi in 
omejitve, ki so jih nalagali prometni znaki na tej cesti.

Postavitev: 0 m

Katera vozila lahko 
prehitite, ko zapeljete 
mimo tega 
prometnega znaka?

Vsa vozila.



Znak "prenehanje obvezne uporabe snežnih verig"
označuje mesto na cesti, od koder preneha veljati 
obveznost, ki jo je nalagal prometni znak “obvezna uporaba 
snežnih verig, kadar je na vozišču sneg”.

Postavitev: 0 m



Znak "konec kolesarske steze ali poti“ in znak "konec 
steze za pešce“ označujeta mesto na cesti, kjer se konča 
steza, ki je bila označena z znakom.

Postavitev: 0 m



Znak "konec steze za pešce in kolesarje“ in znak 
"konec mešane steze za pešce in kolesarje“ označujeta 
mesto na cesti, kjer se konča steza, ki je bila označena z 
znakom (steza za pešce in kolesarje,…).

Postavitev: 0 m



Znak "konec steze za jezdece" označujejo mesto na 
cesti, kjer se konča steza, ki je bila označena z znakom 
“steza za jezdece”.

Postavitev: 0 m



Postavitev: 0 m

Znak "območje kratkotrajnega parkiranja" označuje 
mesto v naselju, od koder se začenja območje, v katerem 
je parkiranje splošno omejeno na določen čas ne glede na 
to, ali se za tako parkiranje plača ali ne. Znaku je lahko 
dodana dopolnilna tabla, na kateri so napisani dnevi ali ure, 
ko velja omejitev.



Znak "konec območja kratkotrajnega parkiranja"
označuje mesto v naselju, kjer se konča območje 

kratkotrajnega parkiranja.

Postavitev: 0 m



Znak "območje omejene hitrosti" označuje mesto v 
naselju, od koder se začenja območje, v katerem je hitrost 
omejena na hitrost, označeno na znaku.

Postavitev: 0 m

Kaj označuje 
ta prometni 
znak? Območje, v 

katerem je 
hitrost omejena 
na 30 km/h.



Znak "konec območja omejene hitrosti" označuje mesto 
v naselju, kjer se konča območje, v katerem je hitrost 
omejena.

Postavitev: 0 m



Znak "območje za pešce" označuje mesto v naselju, od 
koder se začenja območje, namenjeno pešcem, in v 
katerem je dovoljena le vožnja kolesarjem in uporabnikom 
posebnih prevoznih sredstev.

Postavitev: 0 m



Znak "konec območja za pešce“ označuje mesto v 
naselju, kjer se konča območje, namenjeno pešcem.

Postavitev: 0 m



Znak "območje umirjenega prometa" označuje mesto v 
naselju, od koder se začenja območje, v katerem imajo 
prednost pešci in v katerem je dovoljena igra otrok.

Postavitev: 0 m

Kako ravnate 
pri vožnji za 
tem 
prometnim 
znakom?

Vozim s 
povečano 
pazljivostjo.

Še posebej 
sem 
pozoren na 
otroke.



Znak "konec območja umirjenega prometa" označuje 
mesto v naselju, kjer se konča območje umirjenega 
prometa.

Postavitev: 0 m



Znak "parkirni prostor" in znak "garaža" označujeta 
prostor zunaj vozišča ceste, ki je določen ali posebej urejen 
za parkiranje vozil.

Postavitev: 0 m



Znak "časovno omejeno parkiranje" označuje mesto, na 
katerem je parkiranje vozil časovno omejeno.

Postavitev: 0 m



Znak "bolnišnica“ označuje bližino bolnišnice in opozarja 
voznike, da s svojimi vozili ne povzročajo odvečnega 
hrupa.

Postavitev: 0 m



Znak "postaja za prvo pomoč" označuje bližino mesta ali 
mesto, kjer je postaja za prvo pomoč.

Postavitev: 0 m



Znak "delavnica za popravilo vozil" označuje 
bližino mesta, kjer je delavnica za popravilo vozil.

Postavitev: 0 m



Znak "telefon" označuje bližino mesta ali mesto, kjer je 
telefonska govorilnica.

Postavitev: 0 m



Znak "postaja za bivalna vozila" označuje bližino mesta 
ali mesto, kjer je postaja oziroma služba, kjer je urejeno 
mesto za praznjenje odplak iz bivalnih vozil.

Postavitev: 0 m



Znak "bencinska črpalka" označuje bližino mesta ali 
mesto, kjer je bencinska črpalka.

Postavitev: 0 m



Znak "hotel ali motel" označuje bližino mesta ali mesto, 
kjer je hotel oziroma motel.

Postavitev: 0 m



Znak "restavracija“ označuje bližino mesta ali mesto, kjer 
je prehrambeni obrat. Na znaku sta lahko s simboli ali 
napisi označeni smer, v kateri so mesto, prostor ali služba, 
na katere se nanaša znak, in oddaljenost v metrih. 

Postavitev: 0 
m



Znak "bar" označuje bližino mesta ali mesto, kjer je obrat 
za točenje pijač. Na znaku sta lahko s simboli ali napisi 
označeni smer, v kateri so mesto, prostor ali služba, na 
katere se nanaša znak, in oddaljenost v metrih.

Postavitev: 0 m



Znak "urejen prostor za izletnike" označuje bližino mesta 
ali mesto, kjer je urejen prostor za izletnike.

Postavitev: 0 m



Znak "prostor za kampiranje pod šotori" označuje 
bližino prostora ali prostor za kampiranje pod šotori.

Postavitev: 0 m



Znak "prostor za kampiranje v prikolicah" označuje 
bližino prostora ali prostor za kampiranje v prikolicah.

Postavitev: 0 m



Znak "prostor za kampiranje pod šotori in v prikolicah"
označuje bližino prostora ali prostor za kampiranje pod 
šotori in v prikolicah.

Postavitev: 0 m



Znak "planinski dom" označuje bližino mesta ali mesto, 
kjer je planinski dom.

Postavitev: 0 m



Znaka "stranišče“ označujeta bližino mesta ali mesto, kjer 
je stranišče z možnostjo umivanja rok v sanitarni enoti ali 
zunaj nje in kjer je stranišče s pripadajočimi toaletnimi 
prostori – umivalnico.

Postavitev: 0 m



Znak "gasilska služba“ označuje bližino mesta ali mesto, 
kjer je gasilska služba.

Postavitev: 0 m



Znak "avtobusno postajališče“ označuje mesto, kjer je 
avtobusno postajališče.

Postavitev: 0 m



Znak "tramvajsko postajališče“ označuje mesto, kjer je 
tramvajsko postajališče.

Postavitev: 0 m



Znak "pristanišče" označuje bližino pristanišča oziroma 
trajekta ali kraj, v katerem je pristanišče oziroma trajekt.

Postavitev: 0 m



Znak "marina" označuje bližino mesta ali mesto, kjer je 
marina. 

Postavitev: 0 m



Znaka "parkiraj in se pelji“ označujeta bližino mesta ali 
mesto, kjer je parkirni prostor, na katerem vozniki lahko 
parkirajo vozilo in nadaljujejo svojo pot z vozili javnega 
prevoza potnikov ali izposojenim kolesom. Na znakih so 
lahko s simboli označene vrsta vozil javnega prevoza 
potnikov in številke prog.

Postavitev: 0 m



Znak "informacija“ označuje bližino mesta ali 
mesto, kjer se lahko dobijo turistične informacije.

Postavitev: 0 m



Znak "avtopralnica“ označuje bližino mesta ali mesto, kjer 
je avtopralnica.

Postavitev: 0 m



Znak "taksi postajališče“ označuje bližino mesta 
ali mesto, kjer je postajališče za vozila taksi služb.

Postavitev: 0 m



Znak "pitna voda“ označuje bližino mesta ali mesto, na 
katerem je pitna voda.

Postavitev: 0 m



Znak "prehodnost ceste" označuje, da je gorska cesta 
oz.prehod čez gorski vrh odprt ali zaprt. Če je prehod zaprt, 
je zgornja tabla rdeče barve in ima napis "zaprt".

Postavitev: 0 
m



Znak "številka serpentine" označuje številko serpentine in 
njeno nadmorsko višino.

Postavitev: 0 m



Znak "ime predora“ in znak "ime viadukta“ označujeta 
ime in dolžino pomembnega predora oziroma viadukta.

Postavitev: 0 m



Znak "gorski prelaz“ označuje gorski prelaz in njegovo 
nadmorsko višino.

Postavitev: 0 m



Znak "ime vodotoka“ označuje ime vodotoka, čez 
katerega pelje cesta.

Postavitev: 0 m



Znak "policijska postaja“ označuje bližino mesta ali 
mesto, kjer je policijska postaja. Pod puščico je lahko 
napisana razdalja do mesta, kjer je policijska postaja.

Postavitev: 0 m



Znak "priporočena hitrost" označuje mesto na cesti, od 
koder se priporoča na znaku označena hitrost, in znak 
"konec priporočene hitrosti", ki označuje mesto na cesti, od 
koder preneha priporočena hitrost.

Postavitev: 0 m



Znak "prometni pas za vozila javnega prevoza 
potnikov" označuje prometni pas, ki je 24 ur na dan oz. le 
določene ure v dnevu namenjen le vozilom javnega 
prevoza potnikov, in znak "konec prometnega pasu za 
vozila javnega prevoza potnikov", ki označuje mesto, kjer 
se konča prometni pas, namenjen le vozilom javnega 
prevoza potnikov

Postavitev: 0 m



Znak "radio" obvešča o radijski postaji in njeni frekvenci, 
na kateri je mogoče poslušati prometne in turistične 
informacije.

Postavitev: 0 m



Znak "omejitev največje dovoljene hitrosti na cestah v 
Repubiiki Sloveniji" označuje splošne omejitve dovoljenih 
hitrosti v Republiki Sloveniji po vrsti ceste in opozarja na 
uporabo luči.

Postavitev: 0 
m



Znak "prometni pas za počasna vozila" označuje 
začetek prometnega pasu, po katerem mora voziti počasno 
vozilo, ki vozi s hitrostjo, manjšo od hitrosti, ki jo določa 
vstavljeni znak, in znak "konec prometnega pasu za 
počasna vozila“, ki označuje mesto, kjer se konča 
prometni pas za počasna vozila.

Postavitev: 0 m

Na kateri 
prometni pas 

morajo 
zapeljati 
počasna 

vozila, ki vozijo 
s hitrostjo, 
manjšo od 

hitrosti, ki jo 
določa 

vstavljeni 
znak?

Na desni 
prometni 

pas.



Znak "vodovarstveno področje" označuje mesto na cesti, 
od koder cesta poteka po vodovarstvenem področju in kjer 
morajo vozniki, ki prevažajo snovi, ki lahko onesnažijo 
vodo, voziti še posebno previdno.

Postavitev: 0 m

Ali lahko 
nadaljujete z 

vožnjo mimo tega 
prometnega 
znaka, če 

prevažate snovi, 
ki lahko 

onesnažijo vodo?

Da, vožnjo 
lahko 

nadaljujem s 
posebno 

previdnostjo.



Znak "kolesarska povezava" označuje cesto ali tisti njen 
del, ki je hkrati tudi kolesarska povezava. Na znaku je 
vedno napisana številka kolesarske povezave.

Postavitev: 0 m



Znak "številka mednarodne ceste" označuje številko 
mednarodne ceste.

Postavitev: 0 m



Znak "številka avtoceste" označuje številko avtoceste.

Postavitev: 0 m



Znak "številka hitre ceste" označuje številko hitre ceste.

Postavitev: 0 m



Znak "številka ceste" označuje številko ceste, ki ni 
avtocesta, hitra cesta ali kolesarska pot.

Postavitev: 0 m



Znak "številka kolesarske poti" označuje številko 
kolesarske poti.

Postavitev: 0 m



Znak "predkrižiščna tabla" označuje medsebojen položaj 
in smer cest, ki se križajo, in imena krajev, do katerih 
peljejo.

Postavitev: 0 m



Znak "razvrščanje vozilo označuje vnaprejšnje obvestilo 
vozniku za razvrščanje na križišču na cestah z več
prometnimi pasovi.

Postavitev: 0 m



Znak "razvrščanje vozil z imeni krajev" označuje 
vnaprejšnje obvestilo vozniku za razvrščanje na križišču na 
cestah z več prometnimi pasovi. Na znaku so napisana 
imena krajev, v katere peljejo posamezni prometni pasovi.

Postavitev: 0 m

Kaj označuje 
ta prometni 
znak?



Znak "kažipot" označuje kraj ali značilen objekt, v 
katerega pelje cesta v smeri kažipota.

Postavitev: 0 m



Znak "kažipotna tabla" označuje smeri cest v kraje, 
napisane na znaku. Kadar je znak postavljen nad voziščem 
(na portalu), je vsako polje postavljeno kot poseben znak 
nad prometnim pasom, na katerega se nanaša, oziroma 
sta postavljeni dve polji nad enim prometnim pasom, če je 
prometni pas namenjen dvema smerema vožnje.

Postavitev: 0 m



Znak "predkrižiščna tabla za izvoz" označuje ime izvoza 
ali razcepa na avtocestah in cestah s križanji v različnih 
ravninah.

Postavitev: 1000 m



Znak "predkažipot" označuje na avtocesti in cestah s 
križanji v različnih ravninah smer vožnje do krajev, 
napisanih na znaku.

Postavitev: 600 m



Znak "kažipot nad voziščem na portalu" označuje na 
avtocesti in cestah s križanji v različnih ravninah smer 
vožnje do krajev, napisanih na znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "kažipot nad voziščem na portalu" označujena
avtocesti in cestah s križanji v različnih ravninah smer 
vožnje do krajev, napisanih na znaku.
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Znak "kažipot za razvrščanje nad prometnimi pasovi -
na portalu" obvešča voznika o prometnem pasu za vožnjo 
do kraja, napisanega na znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "številka izvoza" označuje številko izvoza z 

avtoceste oziroma hitre ceste.

Postavitev: 0 m



Znak "potrditev smeri" označuje potrditev smeri za 
križiščem. Na znaku so številka ceste, ime in v kilometrih 
izražena oddaljenost do kraja, naravne, kulturne ali 
zgodovinske znamenitosti ali spomenika, do katerih pelje 
cesta, na kateri je znak.

Postavitev: 0 m



Znak "počivališče" označuje mesto in oddaljenost do 
mesta, na katerem je urejeno počivališče. Na znaku je s 
simboli označena ponudba na počivališču.

Postavitev: 1000 m



Znak "predkažipot za počivališče" označuje, smer vožnje 
in oddaljenost do začetka mesta izvoza na počivališče.

Postavitev: 500 m



Znak "predkažipot za počivališče" označuje smer vožnje 
do počivališča.

Postavitev: 0 m



Znak "kažipot za počivališče" označuje smer vožnje do 
mesta izvoza na počivališče.

Postavitev: 0 m



Znak "predznak za cestnino" označuje na cesti, za katere 
uporabo se plačuje cestnina, oddaljenost do mesta, kjer je 
cestninska postaja.

Postavitev: 1000 m



Znak "predznak za plačilo cestnine" označuje na cesti, 
za katere uporabo se plačuje cestnina, oddaljenost do 
mesta, kjer se plačuje cestnina.

Postavitev: 500 m



Znak "razvrščanje vozil na območju cestninske 
postaje" označuje na cesti, za katere uporabo se plačuje 
cestnina, lego prometnih pasov, na katerih je urejen 
brezgotovinski način plačila cestnine.

Postavitev: 0 m



Znak "ABC-cestninska steza" označuje na cesti, za 
katere uporabo se plačuje cestnina, prometni pas, na 
katerem je mogoč samo brezgotovinski način plačila 
cestnine.

Postavitev: 0 m



Znak "mešana (kombinirana) cestninska steza"
označuje na cesti, za katere uporabo se plačuje cestnina, 
prometni pas, na katerem sta mogoča gotovinski in 
brezgotovinski način plačila cestnine.

Postavitev: 0 m



Znak "cestninska steza namenjena določenim vrstam 
vozil" označuje na cesti za katere uporabo se plačuje 
cestnina, prometni pas, po katerem morajo prevoziti 
cestninsko postajo vozila, označena na znaku.

Postavitev: 0 m



Znak "odstavna niša" označuje na delu avtoceste ali na 
hitri cesti, ki nima odstavnega pasu, mesto, namenjeno le 
ustavitvi vozil v sili. Znak ima rdeče polje z napisom SOS, 
le če je na odstavni niši tudi naprava za klic v sili. Znak 
mora biti postavljen tudi na razdalji 250 m pred mestom, ki 
ga označuje.

Postavitev: 0 
m



Znak "stacionaža odseka ceste" označuje številko ceste 
številko odseka ter tekoči kilometer odseka ceste, na kateri 
stoji znak, znak "stacionaža kraka odseka ceste“ pa 
označuje številko kraka odseka, številko odseka ter tekoč
kilometer odseka ceste, na kateri stoj znak

Postavitev: 0 m



Znak "stacionaža cestnega objekta" označuje številko 
ceste, številko odseka ceste al njegovega kraka, številko 
cestnega objekta, tip objekta ter tekoči kilometer odseka 
ceste, na katerem je cestni objekt, znak "stacionaža
odseka ceste na meji občine“ pa označuje tekoči 
kilometer, v katerem odsek ceste preide z območja ene 
občine na območje druge občine.

Postavitev: 0 m



Znak "stacionaža odseka kolesarske poti" označuje 
številko odseka ter tekoč kilometer odseka kolesarske poti, 
na kateri stoji znak.

Postavitev: 0 m



Znak "tabla za označevanje imena ulice" kaže voznikom 
in pešcem ime ulice, na kateri so ali na katero vstopajo.

Postavitev: 0 m



Znaki "tabla za usmerjanje" označujejo mesto, kjer je 
oster ovinek.

Postavitev: 0 m



Znak "izmenično vključevanje vozil" označuje mesto na 
cesti, kjer se prometna pasova, od katerih nobeden ni 
določen kot prednostni, združita v enega. Voznika obvešča, 
da mora ravnati po sistemu zadrge.

Postavitev: 0 m

O čem vas 
obvešča ta 
prometni znak?

O obveznosti 
ravnati se po 
“sistemu zadrge”.



Znak "največja dovoljena hitrost pri zmanjšani 
vidljivosti" opozarja voznika, da sme v času, ko je 
vidljivost zmanjšana na manj kot 50 m, voziti s hitrostjo 
največ 50km/h.

Postavitev: 0 m



Znak "šolska prometna služba" voznika obvešča o bližini 
mesta na cesti, na katereri se v skladu z zakonom o 
varnosti cestnega prometa c predpisanimi pripomočki 
izvaja varstvo otrok ob prihodu v šolo ali odhodu iz nje.

Postavitev: 0 m



Znak "predznak za obvoz" označuje smer in potek 
obvoza preusmerjenega prometa, kadar je zaradi del, 
začasne ovire ali poškodbe vozišča vozišče popolnoma ali 
delno zaprto. Pri daljših obvozih mora biti znaku dodana 
dopolnilna tabla z napisom OBVOZ ...km

Postavitev: 0 m



Znaka "zapiranje prometnega pasu" označujeta mesto 
kjer je ukinjen eden od prometnih pasov, namenjenih za 
vožnjo vozi v isti smeri. Število ravnih puščič mora ustrezati 
številu prometnih pasov, ki se nadaljujejo.

Postavitev: 0 m

Kaj 
označuje 
ta 
prometni 
znak?

Mesto, 
kjer je 
ukinjen 
eden od 
prometnih 
pasov.

Usmeritev 
prometa z 
levega na 
desni 
prometni 
pas.



Znaka "predznak ze zapiranje prometnega pasu"
označujeta oddaljenost do mesta, kjer je zaprt oz. ukinjen 
eden od prometnih pasov, namenjenih za vožnjo vozil v isti 
smeri.

Postavitev: 600 m



Znaka "predznak za preusmeritev prometa na cesti s 
fizično ločenima smernima voziščema" označujeta smer 
in način preusmeritve prometa, kadar je zaradi del, 
začasne ovire ali poškodbe vozišča promet preusmerjen z 
enega smernega vozišča na smerno vozišče, ki je sicer 
namenjeno prometu vozil iz nasprotne smeri, in je zaradi 
tega začasno vzpostavljen dvosmerni promet, in obratno, 
pri prehodu iz začasno dvosmernega prometa v prometno 
ureditev, ki je veljala

Postavitev: 200 m



Znaka obveščata voznika, da se približuje mestu na cesti s 
fizično ločenima smernima voziščema, na katerem je 
promet s smernega vozišča, ki je namenjeno vožnji vozil v 
nasprotno smer, preusmerjen na smerno vozišče, po 
katerem voznik vozi, in ki voznika obveščata, da se 
približuje mestu na cesti, od koder je začasno vzpostavljen 
dvosmerni promet na smernem vozišču, po katerem voznik 
vozi.

Postavitev: 200 m



Znaka "predznak za preusmeritev prometa" označujeta 
smer in način preusmeritve prometa, kadar je zaradi del, 
začasne ovire ali poškodbe vozišča promet preusmerjen na 
posebej za to zgrajeno obvozno cesto ali na drugo 
obstoječo cesto.

Postavitev: 200 m



Znak "predznak za ročno urejanje prometa" obvešča 
voznika o bližini mesta, kjer je zaradi del, začasne ovire ali 
poškodbe vozišča urejen izmenični enosmerni promet, ki 
ga s predpisanim znaki ročno urejata dva delavca.

Postavitev: 100 m



Znaka "prometni pasovi, namenjeni določeni vrsti 
vozil"označujeta število in namen prometnih pasov, kadar 
je zaradi zagotavljanja prepustnosti ceste promet urejen 
tako, da so prometni pasovi namenjeni le določeni vrsti 
vozil.

Postavitev: 0 m



Znaka "prometni pasovi, namenjeni določeni vrsti 
vozil"označujeta število in namen prometnih pasov, kadar 
je zaradi zagotavljanja prepustnosti ceste promet urejen 
tako, da so prometni pasovi namenjeni le določeni vrsti 
vozil.

Postavitev: 0 m



Znak "obvoz za določene vrste vozil" obvešča voznike 
vozil prikazanih na znaku, da morajo voziti v smeri, ki jo 
določa vstavljeni prometni znak za obvezno smer.

Postavitev: 0 m



Znak "prehod za vozila" obvešča voznika, da pred 
vhodom, na katerem je znak pritrjen, zaradi zagotavljanja 
nemotenega prehoda vozil ni dovoljena ustavitev ali 
parkiranje.

Postavitev: 0 m


