
PROMETNE NEZGODE - pešec
So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok zaradi poškodb.

   

ź Ko z otrokom v vozičku stopamo na prehod za pešce, moramo upoštevati, da je voziček vsaj en meter pred 

nami. Posebej moramo biti pazljivi, če so ob robu ceste parkirani avtomobili, ker vozniki vozička ne vidijo.

ź Na ulici spremljamo otroka tako, da hodi po notranji strani pločnika, mi pa po sredini pločnika. Med hojo 

smo odrasli vedno med otrokom in cesto. 

ź Otroka moramo držati za roko, vendar se nam včasih lahko izmuzne iz rok in steče na cesto. Zato je 

priporočljivo, da kadar hodimo po zelo prometnih ulicah, uporabljamo varnostne naramnice za hojo. 

Pri tem naj otrok hodi čim bolj stran od roba vozišča.

     

ź Otroka začnemo učiti pravil varne hoje v prometu med 2. in 3. letom starosti. Najbolj uspešen način je, 

da ga učimo praktično z razlaganjem med sprehodom ali ko hodimo po ulici in smo jim pri tem za  zgled.

ź Otroci ne sodijo na traktor ali druge delovne stroje!

18. mesec

Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka 

v naslednjih mesecih?

!

!

2. del

     OPOZORILO! 
      Naramnice za hojo lahko začnemo uporabljati šele, ko otrok samostojno hodi 
      in so primerne za otroke do približno 3. leta starosti.
     

OPOZORILO! 
V garaži, na domačem dvorišču in na kmetiji moramo biti previdni zlasti 
pri vzvratnem speljevanju z avtom ali kmetijskim strojem, saj lahko nehote 
povozimo otroka. 
     

POSKRBIMO 
ZA VARNOST OTROK

Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!



PROMETNE NEZGODE – otrok v avtomobilu
V primeru hitrega zaviranja ali prometne nezgode uporaba sedeža za 60 % zmanjša 

tveganje za smrt ali težke poškodbe otrok, starih 2 leti.

ź Otroka do približno 4. leta starosti oziroma težkega do 18 kg telesne teže v avtomobilu vedno vozimo 

nameščenega v otroškem sedežu skupine 1 in pripetega s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov 

tako, da je med pasom in otrokovo ključnico največ za prst prostora. V hladnih dneh mu slečemo vrhnja 

debela oblačila, potem ga pripnemo z varnostnimi pasovi in  pokrijemo z oblačilom . 

ź Otroka v otroškem avtomobilskem sedežu ali v avtomobilu nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle 

osebe!

PROMETNE NEZGODE – kolesar
Uporaba kolesarske čelade za 88 % zmanjša tveganje za poškodbe glave in možganov.

ź Otrok mora na kolesu vedno nositi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, ki je primerna njegovi starosti in 

velikosti njegove glave.

ź Čelado pripnemo in prilagodimo dolžino paščkov tako, da se udobno prilega glavi in ne drsi z nje. Čelada 

naj sega globoko na otrokovo čelo, približno 3 cm nad obrvi.

ź Na kolesu lahko prevažamo otroka šele po prvem letu starosti. Med vožnjo mora biti otrok vedno 

nameščen v otroškem kolesarskem sedežu in pripet s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov. 

ź Sedež naj ima vzglavnik z bočno oporo za glavo in stopalke za noge, ki ščitijo pred naperami kolesa. Na kolo 

mora biti pričvrščen tako, da ne ovira voznika kolesa in mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti. 

Poškodbe so glavni vzrok 

umrljivosti otrok v Sloveniji!
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