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PRILOGA VI
ZNAK ZA OZNAČITEV VOZILA S KATERIM SE PREVAŽA SKUPINA OTROK
1.

Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok je kvadratne oblike,
velikosti 400 mm × 400 mm.

2.

Ne glede na določbo prejšnje točke se sme uporabiti za označitev sprednje strani
osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 22 sedežev, na katerem ni dovolj
prostora za namestitev znaka iz prejšnje točke, znak velikosti 250 mm × 250 mm.
Ostale mere so sorazmerne meram znaka iz prejšnje točke.

3.

Namesto znaka iz točke 1 te priloge je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko
upravljani svetleči znak z enakim simbolom, najmanj velikosti iz točke 2 te priloge, ki
ima lahko dodan napis »otroci« ali »prevoz otrok«.

4.

Znak iz točke 1 ali 2 te priloge mora biti nameščen na levi polovici sprednje zunanje
strani vozila, znak iz točke 1 te priloge pa tudi na levi polovici zadnje zunanje strani
vozila, in sicer tako, da je viden.

5.

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.

6.

Za namestitev znaka iz točke 3 te priloge se ne uporabljajo določbe iz točke 5 te
priloge.

7.

Znak iz točke 1 ali 2 te priloge sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se z
vozilom prevaža skupina otrok. Če je znak nesnemljiv, mora biti v primeru, ko se z
vozilom ne prevaža skupina otrok, prekrit oziroma označen kot neveljaven. Svetleči
znak iz točke 3 te priloge sme biti prižgan samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina
otrok.
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Osnova znaka je oranžne barve, izdelane iz svetlobno odsevnih materialov tip II ali III.
Kromatske koordinate in druge lastnosti za folijo oranžne barve so določene v SIST EN
12899-1:2008 v tabeli 1 in so naslednje:
x 0,610

y 0,390

x 0,535

y 0,375

x 0,506

y 0,404

x 0,570

y 0,429

Rob in silhueta otrok v znaku sta črne barve.
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