
Zakon o pravilih cestnega prometa 
 

IX. Varstvo udeležencev cestnega prometa 
 

83. člen 
(udeležba pešcev v cestnem prometu) 

 
  (1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. 
 
  (2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali 
steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov 
koles s pomožnim motorjem. 
 
  (3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj 
nenadoma stopiti. 
 
  (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni 
pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. 
 
  (5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje 
(nepregledni ovinek, ovira na  vozišču ipd.). 
 
  (6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in 
organizirana skupina pešcev, mora v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine namenjene 
hoji pešcev, hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, 
ga mora voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku. 
 
  (7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 
100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično 
ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.  
 
  (8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na 
vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori. 
 
  (9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, 
drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine 
pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. 
 
 
 

84. člen 
(označitev pešcev) 

 
  (1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem 
vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki 
oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke 
ne sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.  
 
  (2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali 
pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, 
svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo 
rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik iz drugega odstavka 
87. člena tega zakona. 
 
  (3) Ne glede na prejšnji odstavek mora organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj 
naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po 
eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi 
udeleženci cestnega prometa pravočasno opazijo. 
   
  (4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni označen v skladu z določbami tega 
člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena. 


