


Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SVET ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
OBČINE RAZKRIŽJE

POSKRBIMO ZA VARNOST OTROK V PROMETU

VOZIMO PREVIDNO

Upoštevajmo omejitve hitrosti in s svojim ravnanjem 

poskrbimo, da bodo šolske poti varne.

Pred prehodom vedno ustavimo otrokom in drugim 

pešcem ter jim z jasno kretnjo nakažimo varno prečkanje.

Otroci nimajo zavor, vozila jih imajo.

Bodimo previdni, strpni in prijazni.

Pozorno spremljajmo obnašanje otrok, njihovo ravnanje v 

prometu, morebitno igrivost in razposajenost.
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OTROCI NA CESTI NISO POMANJŠANI ODRASLI

 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 predvidijo nevarne  

situacije v prometu
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KOT ODRASLI BODIMO PODPORA IN DOBER ZGLED

Poskrbimo, da bodo otroci čim prej vključeni v promet 

in varno pridobivali še kako pomembne izkušnje za 

samostojno udeležbo v prometu.

Otroka spremljajmo v vrtec ali šolo peš ali s kolesom

ter izkoristimo ta čas za pogovor o prometni varnosti 

Pokažimo jim, kako varno prečkati cesto, kje je pot v 

šolo najbolj varna, razložimo jim prometne znake in 

oznake ter se pogovarjajmo z njimi o situacijah, ki smo 

jih doživeli na poti. 
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S svojim obnašanjem v prometu smo otrokom vzor- ko nas 

opazujejo in posnemajo, razvijajo navade za celo življenje. 

Spodbujajmo jih k opazovanju prometa in jim pojasnimo 

svoje ravnanje. 

Povejmo jim, da so pravila v prometu jasna in jih je treba 

vedno upoštevati. Igra na cesti je vselej prepovedana.

Poskrbimo za vidnost otrok v prometu. Vsi prvo in 

drugošolci  morajo po zakonu na poti v šolo nositi rumeno 

rutico. V temnem delu dneva pa morajo biti vsi otroci 

opremljeni s kresničko ali odsevnim trakom.  Uporabljajo 

naj svetla oblačila in torbe. 

Pohvalimo jih, ko pravilno ravnajo. 


