
               

                     SMERNICE PROMETNE VARNOSTI   

 

Ravnanje učencev v prometu: 

     - Učenci na poti v šolo hodijo po pločniku. Izven naselja, kjer ni pločnika, pa hodijo po levi strani ceste. 

         Cesto prečkajo preko prehoda za pešce, 

      - preden prečkajo cesto, najprej pogledajo levo, nato desno in levo. Če je cesta prosta, jo prečkajo, 

      - s kolesom se vozijo po kolesarski stezi, oziroma po desni strani ceste in največ  1m od roba vozišča, 

      - pri vožnji s kolesom, obvezno uporabljajo kolesarsko čelado, 

      - s kolesom ne prečkajo vozišča preko prehoda za pešce, razen v primeru, ko sestopijo s kolesa in ga potiskajo,  

      - posebej pazljivi morajo biti pri vstopu in izstopu iz šolskega avtobusa,  

      - na avtobusnem postajališču počakajo, da odpelje avtobus, šele takrat prečkajo vozišče, 

      - v temi in ob zmanjšani vidljivosti uporabljajo odsevna telesa (kresnička, luč, odsevna zapestnica, odsevni trakovi …), 

      -   11. 8. 2021 je  bil sprejet nov zakon, ki učencem, mlajšim od 12 let, prepoveduje vožnjo z električno rolko in električnim skirojem, 

      - učenci, stari 12–14 let, se lahko vozijo z električno rolko ali električnim skirojem, vendar morajo obvezno uporabljati čelado in pri sebi imeti     

kolesarski izpit, 

       - največja dovoljena hitrost je  25 kilometrov na uro, 

      - električni skiro mora biti obvezno opremljen s sprednjo belo in rdečo zadnjo lučjo, 



       -vozniki teh vozil se lahko  vozijo le po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni, oziroma niso 

prevozne, pa se lahko vozijo le ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov 

na uro, 

       -  z e-skirojem je prepovedano voziti po pločniku, ki je namenjen le pešcem.  

 

Ravnanje staršev v zvezi s prometno varnostjo svojih otrok: 

 

          - starši morajo biti otrokom dober vzgled, 

                 - skupaj z otroki naj prehodijo pot v šolo in iz nje, ter jih opozorijo na morebitne nevarnosti, 

                  - poskrbijo, da pri vožnji s kolesom, uporabljajo ustrezno kolesarsko čelado. 

                - pri vožnji z avtomobilom, morajo otroke privezati na zadnjih sedežih z varnostnim pasom. 

                   

 

 


