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KAJ NAREDITI ZA VEČJO VARNOST OB POVEČANEM PROMETU TEŽKE 

MEHANICACIJE V ČASU REKONSTRUKCIJE ŠOLE 

 

Otroci in odrasli bomo v prihodnjih mesecih morali v prometu v okolici šole še bolj 

paziti na varnost. Zaradi rekonstrukcije šole bo promet obremenjen s težko 

mehanizacijo, nevarnosti v prometu bo več. 

 

Kaj lahko otroci naredite za večjo varnost 

- V šolo prihajaj po pločniku, kjer ne tečeš in se ne prerivaš. S pločnika ne stopaj, če 

se pred tem ne prepričaš, da je varno.  

- Cesto prečkaš le na prehodu za pešce ko se prepričaš, da te je voznik opazil. 

- Ne približuj se nevarnim delovnim strojem in tovornjakom. Upoštevaj pravila in 

oznake. V območju del se ne zadržuj in se ne igraj. 

  

- V mesecih, ko so jutra temna in je zaradi vremena zmanjšana vidljivost, poskrbi za 

svojo vidnost. Vozniki te bodo hitreje opazili v svetlih oblačilih in z uporabo kresničke, 

odsevnih trakov, utripajoče svetilke ali pa z uporabo svetilke na telefonu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EvrO4xwkmmo 

https://www.youtube.com/watch?v=EvrO4xwkmmo
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- V prometu je sluh zelo pomemben, zato ne nosi slušalk in ne poslušaj glasbe, tudi 

med hojo ne. 

 

- Promet moraš ves čas zbrano spremljati, opazovati.  Med hojo oz. vožnjo na kolesu 

ne uporabljaj telefona, saj ta zmanjša tvojo pozornost in reakcijski čas. Telefon 

uporabljaj šele takrat, ko se lahko posvetiš pogovoru in aplikacijam (doma, na klopci, 

na avtobusu ...) 

https://www.youtube.com/watch?v=tcT219LBUUs 

 

   

    

https://www.youtube.com/watch?v=tcT219LBUUs
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Kaj lahko odrasli naredimo za večjo varnost otrok 

- Z otroki se večkrat pogovarjamo o različnih nevarnih situacijah in kakšno ravnanje 

je pravilno in najbolj varno. 

- Odrasli poskrbimo za vidnost otrok v prometu in jim večkrat razlagamo, zakaj je to 

pomembno. 

- Odrasli vozniki smo pozorni na otroke v prometu, vozimo počasi in previdno in 

imamo otroško razigranost in neprevidnost vedno v mislih. 

- V okolici šole upoštevamo omejitve hitrosti. 

- Vozniki vozil spremljamo promet in med vožnjo ne uporabljamo telefona. 

- Na pot se odpravimo dovolj zgodaj in parkiramo na primernih mestih, da še dodatno 
ne oviramo varnosti v prometu v okolici šole. 
 
- Starši otroke od 4. razreda dalje lahko odložimo v centru Moravč, od koder se do 
šole odpravijo peš. 

 
 


