
 
 

Informacije za učitelje: e-skiroji 

 

Skiroje na motorni pogon, električne skiroje (e-skiro), rolke na električni pogon, invalidske 
vozičke in vozila na motorni pogon za katere velja, da njihova konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 25km/h in niso širši od 80 cm, štejemo med lahka motorna vozila (1). V 
nadaljevanju bomo govorili o e-skirojih, ki ustrezajo kategoriji lahkih motornih vozil. 

Obvezna je uporaba zaščitne kolesarske čelade za voznike lahkih motornih vozil, in sicer do 
dopolnjenega 18. leta starosti (1). Agencija za varnost prometa pa tudi starejšim od 18. let 
priporoča uporabo zaščitne kolesarske čelade.  

 

Kdo sme voziti e-skiro? 

Določen je starostni pogoj za vožnjo:  

e-skiro ali lahko motorno vozilo v cestnem prometu sme voziti oseba, ki je starejša od 14 let 
ter otrok od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico (1). 

 

Kje smemo v prometu voziti e-skiro? 

Vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali 
kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu 
smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 
km/h (1). 

Uporaba invalidskih vozičkov na motorni pogon je dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, 
namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 
km/h ali ceste zunaj naselja (1). 

 

Katera pravila upoštevati pri vožnji e-skiroja? 

Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih 
motornih vozil. Vozniki lahkih motornih vozil morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski 
poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti to omogoča. 

Med vožnjo z lahkim motornim vozilom je prepovedano: 

− voditi, vleči ali potiskati druga vozila; 

− pustiti se vleči ali potiskati; 

− prevažati druge osebe, razen če je lahko motorno vozilo, skladno z navodili proizvajalca, 
konstruirano za prevoz oseb; 

− prepovedano je prevažati predmete, ki ovirajo voznika pri vožnji (1). 
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Voznik e-skiroja mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani 
žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo,  na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, 
ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani lahkega motornega vozila mora imeti nameščen 
rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike (1). 

Parkiran e-skiro oz. lahko motorno vozilo mora biti postavljeno tako, da ne ovira prometa. 

 

Kateri e-skiroji v cestnem prometu niso dovoljeni? 

Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali 
so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil, v prometu 
ni dovoljena. Za tak prekršek je globa 250 € (1).   

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 (1).  

 

Med vožnjo z e-skirojem 

E- skiro smemo voziti znotraj naselja, kjer je omejitev do 50 km/h oz. po ustreznih kolesarskih 
površinah. Pri tem je potrebno uporabljati ustrezen e-skiro (lahko motorno vozilo), čelado, 
upoštevati pravila za kolesarje ter biti starejši od 14 let (otroci med 12 in 14 let morajo pri sebi 
imeti kolesarsko izkaznico). Uporabniki e-skirojev med vožnjo ne smejo ovirati ali ogrožati 
pešcev in kolesarjev (1). Na mešanih površinah za pešce in kolesarje sme voznik e-skiroja voziti 
le s hitrostjo pešca.  

Vozniki e-skirojev lahko pešce nase opozorijo z zvočnim signalom. Vozniki e-skirojev oz. lahkih 
motornih vozil naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk ali mobilnega telefona, saj to odvrača 
pozornost od dogajanja v prometu. Tako zlahka spregledajo pešca, otroka ali druge ranljive 
skupine udeležencev v cestnem prometu.  

V prometu ni dovoljeno voziti e-skirojev, ki so hitrejši od 25 km/h ali širši od 80 cm, saj po 
zakonu niso dovoljeni. 

Z e-skirojem lahko hitreje pademo kot s kolesom, saj ima e-skiro manjša kolesa, ki so 
občutljivejša na razpoke in luknje na cestišču in kolesarskih površinah. Čelada naj varuje glavo.  

 

Viri: 

1. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), Uradni list RS, št. 123/2001 z dne 27.7.2021 
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