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Predstavitev je avtorsko delo in last AVP, uporaba možna samo v dogovoru in z 

namenom preventivnih aktivnosti.  



Priporočila staršem za varnost otrok 

• mlajši otrok (do 7. leta starosti, pa tudi kasneje 

v zahtevnejših ali novih prometnih situacijah) 

potrebuje spremstvo odraslega 

• prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno 

rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko 

leto 

• otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s 

katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s  

starši 

• otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera 

šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno 

ravna 

• otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, 

zato poskrbimo, da smo vedno pripeti,  

strpni in skrbni do drugih udeležencev v 

prometu 
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Priporočila staršem za varnost otrok 

Otrok – pešec:  

• otrok hodi po pločniku, ali ob levem robu cestišča, če ni pločnika,  

• Otrok prečka cesto samo na označenem prehodu za pešce ali pri 

zeleni luči na semaforju, ter vedno preveri (levo-desno-levo) ali je 

pot prosta  

• mlajše otroke držimo za roko in hodijo po notranji strani pločnika 

• Prvo in drugo – šolci obvezno uporaba rumene rutice 

• Odsevniki (kresnička, odsevne površine na torbah…) 

• starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje 

prometnih predpisov, ter naj ne uporabljajo mobija v prometu 

 

• Prvi koraki v svetu prometa – video 

• Otroci v prometu - video 
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https://www.youtube.com/watch?v=h1udZgUG-pQ
https://www.youtube.com/watch?v=P97EpPilH6E


Pravilno prečkanje ceste 

• Na označenem prehodu za pešce 

• Ali na semaforiziranem prehodu → ZELENA LUČ! 

• Vedno se prepričam → opazujem promet 

• Zaporedje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pozornost na vozila, ki zavijajo desno ali levo → da nam ne 

vzamejo prednosti 
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Priporočila staršem za varnost otrok 

Otrok – potnik v vozilu:  

• Otrok do višine 150 cm vedno pripet v otroškem 
varnostnem sedežu → glede na starost, težo 

• Vedno pripeti z varnostnim pasom → tudi na  
najkrajših vožnjah 

• Torbica ob nogah, na tleh 

• Ne stoji, sedi na sredini… 

• Otrok izstopa na varno površino, stran od ceste 

• Starši ne smejo ogrožati drugih otrok (vožnja 
vzvratno…) 

 

Šolski prevoz:  

• Na šolskih prevozih otroci v avtobusih ali 
kombijih vedno pripeti z varnostnim pasom 
(razen mestni) 

• Otroci sedijo vsak na svojem sedežu, torbica ob 
sedeže na tleh  

• Na postajališču mirno počakajo → spremstvo do 
postaje 

• Prečkamo vedno za avtobusom → dodatno 
prepričamo, da so drugi vozniki ustavili 
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Priporočila staršem za varnost otrok 

Otrok – kolesar:  

• Obvezna čelada do 14. leta starosti 

• Otrok kot potnik na kolesu samo v 

posebnem sedežu, prikolici itd. 

• Po kolesarskih stezah, ob robu cestišča 

• S kolesom se odpravi samo, če ima do 

šole varne kolesarke površine 

• Otroci do opravljenega kolesarskega 

izpita potrebujejo spremstvo odraslega 
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Akcija Začetek šole 

Preventivno gradivo: knjižice Prvi koraki v svetu prometa, plakati 

in letaki Šolska pot 

Pregledi in urejanje varnih šolskih poti → tehnične komisije 

občinskih SPV 

Načrti varnih šolskih poti → vris in opis poti, nevarnih mest, 

seznanitev učencev in staršev, vloge: pešec, potnik, kolesar 

Vzgojni načrt šole → vključitev prometne vzgoje (šolski prevoz, 

uporaba varnostnega pasu, kolesarske čelade, odsevnikov) 

Rumene rutice → obvezne za prvošolce in drugošolce!!! 

Varovanje otrok na šolskih poteh → prvi dnevi, celoletna Šolska 

prometna služba 



Vozniki 

Vozila 

Varnost 

Preventiva 

 

 

 

 

 

Za konec… 

Več si lahko preberete v naših knjižicah: 

Prvi koraki v svetu prometa 

Red je vedno pas pripet  

ali na naših internetnih straneh www.avp-rs.si 

Pišete nam lahko na spv@avp-rs.si  

 

HVALA ZA POZORNOST! 
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