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Informacije za učitelje: e-skiroji 

Električne skiroje ali e-skiroje ter električne rolke ali hoverboarde (v nadaljevanju e-skiroji) štejemo 
med posebna prevozna sredstva. Mednje spadajo še invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter 
športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. Med slednja posebna 
prevozna sredstva štejemo skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, 
motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, 
ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila (1). 

E-skirojI kot posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, 
poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, 
odvisno od njihove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati 
pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost 
pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci (1). Povprečna hitrost pešca je 
okrog 4 – 5 km/h, vendar so razlike lahko izredno velike (2). E- skirojev ni dovoljeno uporabljati na 
vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil. Pri vožnji e-skirojev je potrebno upoštevati 
predpise, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje (1). Zato je potrebno poznati prometne 
predpise in pravila, da se lahko varno udeležujemo v prometu z e-skiroji.  

Opozoriti pa je potrebno, da uporaba e-skirojev kot posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja 
motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani, miniaturna motorna vozila ipd.), 
v cestnem prometu ni dovoljena. Kazen znaša 500 €. Izjemoma je dovoljena uporaba motornih sani v 
cestnem prometu, če je to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja, preprečitev ali 
odpravo velike materialne škode ali odpravo posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v 
skladu s prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil, upravljati motorne sani oseba, 
ki sme voziti motorno vozilo (1). 

V območjih za pešce je dovoljen promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev (npr. e-skiroji) in 
kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. V območju umirjenega prometa imajo pešci 
prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. Vozniki (avtomobilov, motorjev...) morajo v 
območju umirjenega prometa voziti posebno previdno (do 10 km/h), še zlasti pa morajo biti pozorni 
na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju (1). 

Kadar pri vožnji z e-skiroji ne presegamo hitrosti pešcev, veljajo za uporabnike e-skirojev enaka 
pravila kot za pešce. Torej morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Če na 
vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smemo z e-
skirojem voziti po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne oviramo kolesarjev in voznikov koles s 
pomožnim motorjem (1). Z e-skirojem ne smemo voziti po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako 
ne smemo nanj nenadoma zapeljati. 

Kadar pri vožnji z e-skiroji ne presegamo hitrosti pešcev, smemo z e-skirojem voziti ob levem robu 
vozišča v smeri hoje tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Izjemoma lahko z e-skirojem 
vozimo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču 
ipd.). 
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Kadar smo organizirana skupina pri vožnji z e-skiroji ne presegamo hitrosti pešcev, moramo v 
primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine namenjene hoji pešcev, voziti ob desnem robu 
vozišča v smeri hoje. 

Kadar pri vožnji z e-skiroji ne presegamo hitrosti pešcev, moramo prečkati vozišče na prehodu za 
pešce, če je to oddaljeno od nas manj kot 100 metrov. Ne smemo pa prečkati vozišča zunaj prehoda 
za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta. Vozišče prečkamo 
brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden prečkamo vozišče, se moramo prepričati, če to lahko 
varno storimo (1). 

Med vožnjo z e-skirojem ne smemo uporabljati dodatnih naprav (pustnih mask...) ali opreme (slušalk, 
mobitela...), ki bi bistveno zmanjševale našo slušno in vidno zaznavanje. Priporočamo pa uporabo 
zaščitne kolesarske čelade. Smiselno je, da ima e-skiro brezhibne zavore, delujočo belo luč spredaj ter 
rdečo zadaj (v primeru slabšega vremena, mraka, noči), odsevnike za večjo vidnost. 
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