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OPOZORILA NAMENJENA VOZNIKOM 
Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem 
prometu. Ker so bolj ogroženi, moramo drugi skrbeti za 
njihovo varnost. 

· Upoštevajte omejitve hitrosti in zmanjšajte hitrost 
vožnje v bližini vrtcev, šol in otroških igrišč. 

· Upoštevajte prometno signalizacijo in s svojim 
ravnanjem zagotovite, da bodo šolske poti varne. 

· Pred prehodi za pešce vedno ustavite otrokom in 
drugim pešcem ter jim z jasno kretnjo nakažite varno 
prečkanje. 

· Otroci nimajo zavor, vozila jih imajo. 
· Bodite previdni, strpni in prijazni. 
• Pozorno spremljajte obnašanje otrok, njihovo ravnanje 

v prometu, morebitno igrivost in razposajenost.

WWW.AVP-RS.SI

PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE 
KORAKI ZA VEČJO VARNOST OTROK V CESTNEM 
PROMETU:

1. V ŠOLO HODIMO PO VARNIH ŠOLSKIH POTEH.

2. OTROCI DO 7. LETA POTREBUJEMO SPREMSTVO 
ODRASLIH.

3. KOT PEŠCI HODIMO PO PLOČNIKU, CESTO PREČKAMO 
NA OZNAČENEM PREHODU PRI »ZEBRI«.

4. Z RUMENO RUTICO V 1. IN 2. RAZREDU OPOZORIMO 
NASE.

5. S KRESNIČKO IN ODSEVNIKI SMO BOLJE VIDNI.

6. NA KOLESU IN SKIROJU VEDNO NOSIMO ČELADO.

7. MED VOŽNJO V VOZILIH SMO VEDNO PRIPETI 
Z VARNOSTNI PASOM, DO VIŠINE 140 CM PA 
NAMEŠČENI V OTROŠKEM VARNOSTNEM SEDEŽU.



NASVETI ZA STARŠE
KOT ODRASLI BODITE PODPORA IN DOBER ZGLED 
· Poskrbite, da bodo otroci čim prej vključeni v promet 

in varno pridobivali še kako pomembne izkušnje za 
samostojno udeležbo v prometu. 

· Otroke spremljajte v vrtec in šolo peš ali s kolesom ter 
izkoristite čas za pogovor o prometni varnosti. 

· Skupaj z otrokom preučite Načrt šolskih poti za vašo 
šolo.

· Pokažite jim, kako varno prečkati cesto, kje je pot v 
šolo najbolj varna, razložite jim prometne znake in 
oznake ter se pogovarjajte z njimi o situacijah, ki ste 
jih doživeli na poti. 

· S svojim obnašanjem v prometu ste otrokom vzor – ko 
vas opazujejo in posnemajo, razvijajo navade za celo 
življenje. 

· Spodbujajte jih k opazovanju prometa in jim 
pojasnite svoje ravnanje. 

· Povejte jim, da so pravila v prometu jasna in jih 
je treba vedno upoštevati. Igra na cesti je vselej 
prepovedana. 

· Poskrbite za vidnost otrok v prometu. Vsi učenci 1. 
in 2. razreda morajo po zakonu na poti v šolo nositi 
rumeno rutico. 

· V temnem delu dneva morajo biti vsi otroci opremljeni 
s kresničko ali odsevnim trakom. Uporabljajo naj 
svetla oblačila in torbe. 

· Pohvalite jih, ko pravilno ravnajo.
 

USTREZNO RAVNANJE OTROK V PROMETU
PEŠČI
· Hodimo po pločniku, cesto prečkamo na označenem ali 

semaforiziranem prehodu za pešce.
· Cesto vedno prečkamo samo pri zeleni luči. 
· V temi ali mraku uporabljamo kresničko in odsevnike.
· Posebej smo pozorni na voznike, ki zavijajo levo ali 

desno, če so nas opazili. 
· Ne uporabljamo mobilnega telefona ali slušal v prometu. 
· Pred prečkanjem ceste se USTAVIMO, POGLEDAMO LEVO-

DESNO-LEVO, PREVERIMO PROSTO POT in PREČKAMO.
· Če ni pločnika, praviloma hodimo ob levem robu ceste.

KOLESARJI
· Otroci in mladostniki do 18. leta morajo obvezno vedno 

uporabljati zaščitno čelado.
· Mlajši otroci, ki še niso opravili kolesarskega izpita 

potrebujejo spremstvo odraslih. 
· Kolesarimo po površinah za kolesarje. Če teh ni, 

kolesarimo ob desnem robu vozišča, vedno v smeri 
vožnje. 

· Cesto prečkamo na kolesarskem prehodu in pri zeleni 
luči na semaforju.

· Mlajše otroke vozimo na kolesu v posebnem sedežu, 
obvezno imajo čelado. 

· V mraku in temi moramo imeti belo luč spredaj in rdečo 
zadaj. 

POTNIKI V VOZILIH
· Otroci morajo biti med vožnjo VEDNO pripeti z 

varnostnim pasom, tudi na najkrajših in vsakodnevnih 
vožnjah in v vseh vozilih. 

· Otroci do višine 140 cm morajo biti pripeti v otroških 
varnostnih sedežih, primernih otrokovi velikosti in teži. 

· Z avtom ustavim dlje od vrtca in šole in otroka pripeljem 
peš, da ne ogrožam drugih. 

· Tudi na avtobusu ali šolskem kombiju morajo biti otroci 
vedno pripeti in manjši od 140 cm v otroškem sedežu.  

PROMETNA VARNOST OTROK

Podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo: 

• v zadnjih letih vsako leto na slovenskih cestah 
umreta 2 otroka v starosti od 0 do vključno 14 let, 35 
pa se jih hudo telesno poškoduje; 

• otroci so najpogosteje udeleženi v prometnih 
nesrečah in utrpijo najhujše poškodbe kot kolesarji, 
pešci ter potniki v vozilih; 

• največ prometnih nesreč z udeležbo otrok se zgodi 
znotraj naselij (78 %);

• večina prometnih nesreč z udeležbo otrok in 
mladostnikov se zgodi v popoldanskih urah, ko imajo 
prosti čas.

OTROCI V PROMETU NISO 
POMANJŠANI ODRASLI  
Na varnost otrok v prometu vplivajo tudi njihove razvojne 
značilnosti: 
· Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato 

kasneje opazijo vozila z leve ali desne.
· Težje določijo smer, iz katere prihaja zvok.
· Prepričani so, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo.
· Ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj.
· Mislijo, da se lahko avto ustavi tako hitro kot oni.
· Njihovo ravnanje usmerjajo radovednost, čustva in 

dogajanje okoli njih, manj pa razum. Zato reagirajo v 
hipu, brez premisleka.

· Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije.
· Zaradi pomanjkanja izkušenj težko predvidevajo nevarne 

situacije in ravnanje drugih udeležencev v prometu.


