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Zadeva : Uporaba varnostnih pasov med voznjo v okviru organiziranih prevozov otrok in miadostnil<ov 

Spostovani! 

Javna agencija RS za varnost prometa - Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ze vrsto let 

opozarja na uporabo varnostnih pasov med voznjo otrok in vseh drugih potnikov. 

V okviru organiziranih solskih prevozov bodisi vsakodnevnih v solo in domov ter pri dodatnih 

prevozih v okviru aktivnosti, ki jih izvajate na solah in vrtcih, vas zelimo seznaniti in spomniti, da 

morajo biti vsi potniki med voznjo ustrezno pripeti z varnostnimi pasovi, kar je tudi zakonsko 

predpisano tako na avtobusih kot so lskih kombijih (razen za mestne avtobuse in znotraj nase lja v 

oddaljenosti do 10 km). Dtraci do visine 150 em morajo biti ustrezno zavarovani v otroskih 

varnostnih sedezih, skladno z navodili proizvajalca (na sedezih v avtobusu, kjer so dvotoekovni 

varnostni pasovi, otroski sedezi dodatno niso potrebni, v kombijih otroci potrebujejo otroski sedez). 

Otrok do 3 let sta rosti ne smemo prevazati z avtobusi. Za prevoz otrok razen pri prevozu v in iz sole v 

posebnem linijskem prevozu, je potrebno zagotoviti tudi spremljevalce skupine otrok, skladno s 

Pravilnikom 0 spremljevalcih pri prevozu sku pine otrok je to lahko oseba 21 let ali vee in ne sme biti 

sam voznik, spremljevalca zagotovi organizator prevoza. Prav tako je potrebno upostevati dolocila 

glede opreme vozil za prevoz sku pine otrok (skladno s Pravilnikom 0 opremi vozil za prevoz otrok) in 

up05tevanje posebnih zahtev za voznike, ki izvajajo prevoz sku pine otrok (starost, izkusnje, popolna 

treznost). 

Predlagamo, da otroke, ki koristijo pravico do brezplaenega prevoza, ter njihove starse dodatno 

seznanite s pravili varnega vedenja na 50lskem avtobusu, ter jih spodbudite, da bodo ta pravila tudi 

upostevali. Pogosto se opaza, da otroci na vsakodnevnih solskih prevozih niso ustrezno pripeti ali pa 

lahko drugace ovirajo voznika, kar lahko vpliva na varnos!. Zato vas prosimo, da poskrbite, da bodo 
-----

otroci in njihovi starsi seznanjeni, ter da bodo dosledno upostevali to pravilo. 

Prosimo vas, da z vase strani: 

poskrbite, da so na vsakodnevnih solskih prevozih otroci ustrezno pripeti z varnostnimi 

pasovi, prav tako pa stem dodatno seznanite tudi prevoznike in pristojne na obeinah 



poskrb ite, da pr i izrednih prevoz ih pred vsako voznjo uciteiji in vzgojite lji t er tud i vozn iki 

otroke opozorijo na uporabo varnostnih pasov, 

otrod moraj o sedet i vsak na svoj em sedezu, pripeti ter brez so lsldh torbic na ramen ih 

opozorite ot roke in nj ihove starse, da morajo bit i ot roei med voznjo pripeti z varnostnim 

pasom ter manjsi od 150 em nameseeni v ustrezn ih otroski h varnostnih sedezih 

opozorite starse naj bode dober zgled svoj im otrokom in na vseh voznjah .. tud i najkrajsih, 

pr ipnejo varnostni pas 

opozorite m ladostnike, da je nujna uporaba varnostnih pasov med voznjo na vseh sedezih v 

voz ilih, tud; kot potn iki na zadnj ih sedezih (kar je za mlade pogosto, saj S2 jih pe lje vee hkrati v 

vozi lu) 

izvedete ucne ure na temo varne voznje in uporabe varnostn ih pasov (p ri pravil i smo 

t udi prevent ivni izobrazeva lni film ce k in elekt ronskc predstavitev) 

Za dodatno podporo so vam lahko t udi priloze na gradiva, knji ziee Red je ved no pas pri pet ter nas i 

video izobrazeva lni filmi 0 uporabi va rn ostnih pasov. 

5 spostovanjem, 

Poslano: - obe inskim SPV 

- osnovn im so lam in koordinatorj em 

Priloga: 

Vloziti : - v za devo. 


