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(3) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko velikost posameznih znakov tudi drugačna, če je pri posameznem znaku s
tem pravilnikom to dovoljeno.
(4) Polmer zaokroževanja robov pri znakih, katerih velikost je določena pri posameznem znaku ali je odvisna od
števila simbolov, velikosti pisave ter lokacije znaka na cesti,
mora biti enak kot pri velikostnem razredu, ki je najbližji velikosti znaka. Polmer zaokroževanja robov, določen za velikostni
razred 4, se uporablja tudi za vse znake, ki so večji od tega
razreda.
(5) Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti
enaka dolžini tiste stranice znaka, ob kateri je dopolnilna tabla,
ali premeru znaka oziroma mora biti enaka dolžini vertikalne
projekcije skrajnih točk znaka.
(6) Velikost simbola na znaku mora biti sorazmerna z
velikostjo znaka, njegova razmerja in položaj na znaku pa
morajo biti identični grafičnemu prikazu, določenemu s tem
pravilnikom.
(7) Če pri posameznem znaku s tem pravilnikom ni določena velikost oziroma ta ni določena niti v prvem odstavku
tega člena, se velikost znaka določi na podlagi velikosti in vrste
pisave ter števila simbolov na njem.
(8) Dimenzije posameznih elementov vstavljenih znakov
so proporcionalne dimenzijam stalnih prometnih znakov.
(9) Za znake, ki se uporabljajo pri označevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu, se uporablja
samo velikostni razred 3 ali 4.
(10) Za znake 2100 – znaki za prednost, se namesto
velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred 3.
(11) Na malo prometnih cestah in javnih poteh je lahko
zaradi neustreznega profila in drugih elementov ceste, ki ne dopuščajo največje dovoljene hitrosti po pravilih cestnega prometa, velikost prometnih znakov manjša za en velikostni razred.
(12) Na glavnih in regionalnih cestah se lahko iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 nadomesti z velikostnim razredom 3.
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(13) Če se na določenem odseku ceste spremeni prometna ureditev, ki zahteva manjši velikostni razred prometnih
znakov, se prometni znaki menjajo skladno s tretjim odstavkom
79. člena tega pravilnika.
11. člen
(preverjanje ustreznosti prometnih znakov)
(1) Svetlobno odbojne in kromatične lastnosti prometnih
znakov se morajo preveriti najpozneje v desetih letih po izdelavi
prometnega znaka.
(2) Preverjanje ustreznosti iz prejšnjega odstavka obsega
preverjanje minimalnih zahtev glede svetlobno odbojnih in kromatičnih lastnosti prometnih znakov pri dnevni svetlobi.
(3) Ob preverjanju prometnega znaka iz prvega odstavka
tega člena morajo svetlobno odbojne lastnosti znaka ustrezati
vsaj 70 % zahtevane vrednosti, predpisane za nov prometni
znak, kromatične lastnosti pa morajo ustrezati razredu CR1.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo samo za skupino
znakov 1000 in 2000.
1.1 Znaki za nevarnost
12. člen
(namen in vrsti znakov za nevarnost)
(1) Znaki za nevarnost opozarjajo udeležence cestnega
prometa na nevarnost in vrsto nevarnosti na cesti.
(2) Znaki za nevarnost so splošni znaki za nevarnost in
znaki za nevarnost na prehodu ceste čez železniško progo v
isti ravnini.
13. člen
(izvedbe znakov za nevarnost)
(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja
ter dopustna odstopanja glede izvedbe, velikosti in postavljanja
znakov za nevarnost so prikazani v preglednici 4.

Preglednica 4: 1000 – znaki za nevarnost
A
Oznaka

B

Oblika, barva in pomen

C
1

2

3

Namen označevanja
Dopustna izvedba različic in oznaka različice
Dodatne izvedbene zahteve
Velikost znaka
Posebni pogoji za postavitev znaka
4

1100 – splošni znaki za nevarnost

1101

Nevarnost na cesti

A

Bližina dela ali mesta na cesti, kjer je določena nevarnost.

B

Znaku mora biti dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje vrsto nevarnosti.

C

A

1102

Bližina mesta, kjer se križata cesti, pri čemer nobena ni prednostna.

B

Križišče enakovrednih cest

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.
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A

Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se križata prednostna in
neprednostna cesta oziroma kjer se na prednostno priključuje
neprednostna cesta.

B

1103

Križišče prednostne in
neprednostne ceste

C

A

1103-1
1103-2
1103-3
1103-4
Znak se postavlja pred križišči in cestnimi priključki, kjer se osi
o
o
neprednostne in prednostne ceste križata pod kotom 90 ± 30 in kjer
prometna obremenitev vsaj enega od krakov neprednostnih cest
presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste.
Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410
ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.
Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se neprednostna cesta
priključuje na prednostno pod ostrim kotom.

B

1104
Križišče s priključkom
neprednostne ceste na
prednostno pod ostrim
kotom

C

A

1105

1104-1
1104-2
1104-3
Znak se postavlja v primerih, kjer kot med osema prednostne in
neprednostne ceste ne ustreza pogojem za postavitev znaka 1103 in
kjer prometna obremenitev neprednostne ceste presega zmogljivost,
določeno za malo prometne ceste.
Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410
ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.
Bližina križišča z urejenim krožnim prometom.

B

Krožno križišče

1106

C

Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 3401-1, 3410-1 in
3411-1. Postavlja se samo zunaj naselij.

A

Bližina levega ovinka (1106), desnega ovinka (1106-1), dveh zaporednih
ovinkov – prvi na levo (1106-2), dveh zaporednih ovinkov – prvi na
desno (1106-3), ki je oziroma so nevarni zaradi svojih značilnosti.

B
1106-1

Nevaren ovinek ali več
zaporednih ovinkov

1107

1106-2

1106-3

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.

A

Bližina klanca navzdol, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.

B

Nevaren klanec navzdol

C

A

1108

B

Nevaren vzpon

C

Bližina vzpona ceste, ki je nevaren zaradi svojih značilnosti.
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Bližina obojestransko (1109), desno (1109-1) ali levo (1109-2) zoženega
vozišča.

B

1109

1109-1

Zoženje vozišča

C
A

B

1110

Neravno vozišče

1111

1109-2

Bližina dela ceste z neravnim voziščem (1110) ali bližina dela ceste, kjer
je nevarni prevoj (1110-1).

1110-1
Znaku je lahko dodana dopolnilna tabla, ki označuje dolžino neravnega
dela vozišča.

C

Znak 1110-1 se postavlja samo zunaj naselij.

A

Bližina dela ceste, kjer je vozišče v določenih okoliščinah spolzko.

B

Spolzko vozišče

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.
Bližina mesta na cesti, kjer je nevarnost nastanka nepričakovane
poledice.

1112

Poledica

1113

B

Z dopolnilno tablo mora biti označena dolžina nevarnega dela ceste.

C

Znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom dela zimske
službe.

A

Bližina dela ceste, kjer je vozišče posuto z neuvaljanim kamnitim slojem
in obstaja možnost pršenja kamnitih zrn izpod koles vozil.

B

Pršenje kamnitih zrn

1114

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.

A

Bližina dela ceste, kjer je nevarnost padanja kamenja na vozišče z
desne (1114) oziroma leve strani (1114-1) in kot posledica tega
prisotnost kamenja na vozišču.

B
1114-1

Kamenje pada na vozišče

C
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A

1115

Bližina mesta, kjer je na vozišču označen prehod za pešce.

B
1115-1
Koeficient retrorefleksije: RA2.

Prehod za pešce
C

Znak se postavlja za samostojne prehode za pešce ter kombinirane
prehode za pešce in kolesarje zunaj naselij. Znak 1115-1 se uporablja
samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.

A

Bližina mesta na cesti ali njenem delu, kjer se pogosto zadržuje več
otrok, ki prečkajo cesto, hodijo po njej ali tam čakajo na prevoz.

1116-1

1116-2

1116-3

1116-4

B

1116

Otroci na vozišču

C

A

1117

1116-5
1116-6
1116-7
Koeficient retrorefleksije: RA3
Velikost znaka 1116-2 do 1116-7: 900 x 600 mm.
Znaki 1116-2 do 1116-7 se postavljajo na cestah, ob katerih so v
neposredni bližini šole, vrtci ali javna otroška igrišča. Znaki 1116-1,
1116-3, 1116-5 in 1116-7 se lahko uporabljajo samo pri postavljanju na
levi strani ceste oziroma vozišča. Znaka 1116 in 1116-1 se postavljata
samo zunaj naselij.
Bližina mesta na cesti, kjer so pogosto kolesarji, ali bližina mesta, kjer na
vozišče prihajajo kolesarji s kolesarskih površin ali prečkajo cesto na
samostojnem prehodu za kolesarje.

B
1117-1

Kolesarji na vozišču

1118

C

Znak se postavlja zunaj naselij. Znak 1117-1 se uporablja samo pri
postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.

A

Bližina mesta, kjer domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž
nje.

B

Živali na vozišču

C

1118-1
Postavitev znaka je dopustna na podlagi predhodno odobrenih lokacij
stalnega prehoda črede živali čez cesto ali vodenja vzdolž nje, s stani
upravljavca ceste.
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Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih
prehodih prehajajo čez cesto.

B

1119

Divje živali na cesti

C

A

1120

1119-1
1119-2
1119-3
1119-4
Postavitev znaka 1119 in 1119-1 je dopustna na podlagi podatkov o
evidentiranem stalnem prehodu divjadi ali drugih divjih živali (lokacija,
število evidentiranih poškodb divjih živali) in podatkov o evidentiranih
povozih divjih živali (10 osebkov na leto zadnjih 5 let na dolžini prehoda
500 m) s strani upravljavca lovišča ali lovišča s posebnim namenom
oziroma drugih naravovarstvenih služb. Znak 1119-1 se uporablja samo
pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.
Znaka 1119-2 in 1119-3 se postavljata v obdobju intenzivne migracije
dvoživk čez ceste. Znak 1119-4 se uporablja samo kot spremenljivi
svetlobni prometni znak.
Bližina mesta na cesti, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi
znaki (semaforji).

B
1120-1

Svetlobni prometni znaki

1121

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.

A

Bližina dela ceste, ki je pogosto izpostavljen močnemu bočnemu vetru z
leve (1121) oziroma desne (1121-1) strani.

B
1121-1

Bočni veter

C

A

1122

Bližina mesta na cesti, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del
ceste z dvosmernim prometom.

B

Dvosmerni promet

1123

C

Znak mora biti postavljen na mestu, kjer se začenja dvosmerni promet.
Če ni postavljen na tem mestu, mu mora biti dodana dopolnilna tabla z
označbo razdalje do mesta, kjer se začenja dvosmerni promet.

A

Bližina mesta na vozišču, kjer je v določenih prometnih okoliščinah
nevarnost prometnih zastojev.

B

Prometni zastoj

1124

Prometna nesreča

C

Znak se postavlja samo zunaj naselij.

A

Bližina mesta na cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.

B

Koeficient retrorefleksije: RA3

C

Znak se uporablja le kot vsebina ene izmed stranic troznaka in kot
spremenljivi svetlobni prometni znak.
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1125

Delo na cesti

1126

Nasproti vozeče vozilo

Uradni list Republike Slovenije
A

Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela.

B

Koeficient retrorefleksije: RA3

C

Ponoči in v razmerah zmanjšane vidljivosti mora biti znaku dodan znak
7202.

A

Nevarnost nasproti vozečega vozila na smernem vozišču z več
prometnimi pasovi v isto smer.

B

Spremenljivi svetlobni prometni znak z utripajočim rdečim simbolom.

C

Znak se postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah.

1200 – znaki za nevarnost na prehodih ceste čez železniško progo v isti ravnini
A

1201

Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki je zavarovan
s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.

B

Zavarovan prehod ceste čez
železniško progo

1202

C

Pri postavitvi znaka na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega
območja prehoda, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4101.

A

Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki ni zavarovan
s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.

B

Nezavarovan prehod ceste
čez železniško progo

C

Pri postavitvi znaka na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega
območja prehoda ceste čez železniško progo, mora biti znaku dodana
dopolnilna tabla 4101.

A

Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.

B

1203

Razdalja do prehoda ceste
čez železniško progo
C

1203-1
1203-2
Pri zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini je
znaku 1203 na vrhu dodan znak 1201, pri nezavarovanem prehodu pa
znak 1202. Znaka 1203-1 in 1203-2 se postavljata samostojno, lahko pa
tudi v kombinaciji z znakoma 1201 oziroma 1202.
Velikost znaka: 300 x 1000 mm.
Znaki morajo biti postavljeni pred prehodom ceste čez železniško progo
v isti ravnini, in sicer 240 m (1203), 160 m (1203-1) in 80 m (1203-2)
prej.
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Prehod ceste čez enotirno (1204, 1204-2) oziroma dvo - ali večtirno
(1204-1, 1204-3) železniško progo v isti ravnini, ki je nezavarovan ali
zavarovan samo z svetlobnim prometnim znakom (8301).

B

1204
Andrejev križ
C

A

B

1205

Prehod neprednostne ceste
čez železniško progo
C

1204-1
1204-2
1204-3
Velikost posameznega kraka 1200 x 120 mm, širina barvnega roba 30
mm. Razmik med kraki (1204-1, 1204-3) je enak širini kraka.
Znaka 1204-2 in 1204-3 se postavljata v kombinaciji z znakom 8301.
Velikost znaka pri kombinaciji z drugimi znaki se ne spreminja.
Znak mora biti postavljen pred prehodom ceste čez železniško progo v
isti ravnini na mestu, kjer omogoča najboljšo vidljivost tirnega vozila, in
sicer tako da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 in največ 10 m
oziroma tako da se navidezna linija s stojišča znaka, pravokotna na
desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 in največ 5 m
od najbližje tirnice.
Križišče ali cestni priključek neprednostne ceste, kjer je nezavarovan
(1205, 1205-1, 1205-4, 1205-5) oziroma zavarovan (1205-2, 1205-3,
1205-6, 1205-7) prehod ceste čez železniško progo v isti ravnini.

1205-1

1205-2

1205-3

1205-4

1205-5
1205-6
1205-7
Velikost znaka: 900 x 600 ali 1200 x 800 mm.
Znak se postavlja na prednostni cesti pred križiščem oziroma cestnim
priključkom neprednostne ceste, kjer je razdalja med mejo nevarnega
območja prehoda in mejo območja križišča manjša od 80 m. Z znakom je
nadomeščen znak 1103, 1103-1 ali 1103-2.

(2) Znaki za nevarnost, ki se uporabljajo pri označevanju
in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu, imajo
osnovno barvo rumeno, razen na znaku 7302.
(3) Nevarnosti na cesti, ki niso posledica del na cesti
ali začasnih ovir v cestnem prometu, morajo biti označene
s prometnimi znaki, ki so predpisani za označevanje trajnih
nevarnosti enake vrste.
14. člen
(postavljanje znakov za nevarnost)
(1) Znaki za nevarnost se postavljajo na avtocestah in hitrih cestah na razdalji od 250 do 400 m, na cestah zunaj naselij
na razdalji od 150 do 250 m ter na cestah v naseljih na razdalji
od 50 do 150 m pred nevarnim mestom na cesti oziroma pred
začetkom nevarnega dela vozišča.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se znaki za
nevarnost lahko postavljajo tudi na manjši ali večji razdalji pred
nevarnim mestom na cesti oziroma pred začetkom nevarnega
dela ceste, če to zahtevajo okoliščine na cesti ali njenem delu.
V tem primeru morajo biti znakom dodane dopolnilne table
z označeno razdaljo do nevarnega mesta, ki ga označujejo
postavljeni znaki.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so za
posamezne znake za nevarnost dovoljena odstopanja v načinu
postavljanja, če je s tem pravilnikom pri posameznemu znaku
za nevarnost to dovoljeno.
1.2 Znaki za izrecne odredbe
15. člen
(namen in vrste znakov za izrecne odredbe)
(1) Znaki za izrecne odredbe udeležencem cestnega prometa naznanjajo obveznosti, omejitve ali prepovedi in usmeritve, po katerih se morajo ravnati.
(2) Znake za izrecne odredbe sestavljajo znaki za prednost, znaki za prepoved ali omejitve, znaki za obveznost in
znaki za urejanje cestnega prometa.
16. člen
(izvedbe znakov za izrecne odredbe)
(1) Oznaka, oblika, barva, pomen, namen označevanja
ter dopustna odstopanja glede izvedbe in postavitve znakov
za izrecne odredbe so prikazani v preglednici 5.

