
PROMETNE NEZGODE - pešec 
So najpogostejši vzrok umrljivosti majhnih otrok, starih 4–6 let, zaradi poškodb. 

ź Z otrokom se pogovorimo o pravilih varnega vedenja in ne dovolimo, da bi se igral na ulici, dovozu, 

neograjenem dvorišču ali parkirišču.

ź Otroka, mlajšega od 10 let, v prometu vedno spremljamo! 

ź Medtem ko gremo na sprehod ali ko hodimo po ulici, otroka učimo pravil varne hoje v prometu. Učimo ga 

na praktičnih primerih in smo mu za zgled. 

ź Pri hoji po pločniku otroka vedno držimo za roko. Otrok naj hodi po notranji strani pločnika, mi pa 

po sredini pločnika. Med hojo smo odrasli vedno med otrokom in cesto.

ź Kjer ni pločnikov, otroka učimo, naj hodi ob levi strani ceste, ker lahko tako ves čas spremlja nasproti vozeče 

avtomobile in se jim umakne. Če je rob ob cesti ozek, hodimo z otrokom drug za drugim tako, da držimo 

otroka pred seboj.

ź Prečkanje ceste je zelo zahtevna naloga, ki je otroci, mlajši od 10 let, ne zmorejo sami in potrebujejo 

spremstvo. Usvojili jo bodo postopno z opazovanjem in z vajo, do takrat pa otroke v prometu spremljamo. 

ź Otroka oblačimo v oblačila svetlih barv, po možnosti z našitimi odsevnimi trakovi. V mraku in ob slabi 

vidljivosti naj na desni strani oblačila, na vidnem mestu nosi kresničko tako, da le-ta prosto niha in odseva 

svetlobo, ko jo osvetlijo avtomobilski žarometi.
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Ali veste,
kaj ogroža vašega otroka 

v naslednjih mesecih?

POSKRBIMO 
ZA VARNOST OTROK

Poškodbe so glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji!



PROMETNE NEZGODE – otrok v avtomobilu 
V prometni nezgodi se z uporabo otroškega sedeža jahača za 45 % zmanjša tveganje 

za težke poškodbe otrok, starih 4 8 let, v primerjavi z uporabo zgolj avtomobilskega –

varnostnega pasu.

ź Če je naš otrok težek 18 kg ali več, mora biti v avtomobilu vedno nameščen v otroškem avtomobilskem 

sedežu skupine 2+3 (jahač). Tudi na najkrajših vožnjah! 

ź Otrok je najbolj varen na zadnji klopi avtomobila na srednjem sedežu, če ima le-ta vgrajen 3-točkovni 

varnostni pas. Če ga nima, naj bo jahač nameščen na zadnji klopi na levem ali desnem sedežu.

ź S pomočjo jahača otrok doseže enako višino v sedečem položaju, kot jo imajo odrasli in zato lahko pravilno 

uporablja običajni 3-točkovni varnostni pas, ki je že vgrajen v avtomobilu. 

ź Jahač naj ima izrazito oblikovana roglja, pod katerima poteka spodnji trak 3-točkovnega varnostnega pasu, 

in naslon za hrbet in glavo z vodilom, skozi katerega poteka zgornji trak varnostnega pasu pravilno 

prek ramena.

ź Otroka v sedežu ali v avtomobilu nikoli ne pustimo brez nadzora odrasle osebe!

ź Otroci se lahko vozijo brez jahača, pripeti samo z varnostnim pasom šele, ko dosežejo 150 cm telesne višine 

oziroma okrog 12. leta starosti.

ź Sedež moramo v avtomobilu pripeti tudi takrat, ko otroka ni v njem, da ne bi, v primeru trka, poletel 

po avtu in poškodoval drugih potnikov. 

ź Vsakič preverimo, da so vrata ob otrokovem sedežu zaklenjena in jih ni mogoče odpreti 

z notranje strani. Ko želimo izstopiti iz avtomobila, avtomobil ustavimo ob robu ceste tako, 

da otrok iz avtomobila izstopi na površino za pešce in ne na cesto. 

Poškodbe so glavni vzrok 

umrljivosti otrok v Sloveniji!
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