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Občina Razkrižje aktivno sodeluje z Javno agencijo RS za varnost 

prometa pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter 

izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni, zato smo za aktualno 

akcijo PEŠEC, prejeli zloženke, odsevne trakove in kresničke.  
 

Nekaj jih bomo razdelili učencem v šoli, na terenskih večernih 

akcijah (križišča, prehodi za pešce, ceste brez JR) ter lokalih. 

Ostale občane, ki uporabljate prometne površine (občinske ceste, 

pločnike ) v mraku, temi ali megli in se na terenu ne bomo srečali 

pa obveščamo, da jih lahko prejmete tudi v upravi občine.  
 



PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV: 

• Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob 

robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti 

vozeča vozila. 

• Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih 

prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, 

bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila. 

• Pred prečkanjem jasno nakažite svojo namero (z dvignjeno 

roko in očesnim kontaktom) 

• Vedno se prepričajte preden prečkate cesto – poglejte levo 

– desno in še enkrat levo. 

• Bodite vidni – vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi 

lahko ustrezno ravnali: 

• izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi 

(še posebej problematično pri tovornih vozilih in 

avtobusih) 

 



PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV: 

•  z voznikom vzpostavite očesni kontakt – tako se  

    prepričate, da vas je opazil, nosite svetla oblačila in  

    odsevnike, uporabite lučko ali mobitel, še posebej,                   

    če hodite ob cesti ponoči izven naselja. 

•   Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti.    

    Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.  
 

•  Pešačenje in alkohol? – tudi pri pešcih je alkohol dejavnik  

    tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno  

    presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol     

    raje uporabite taxi, varen prevoz prijatelja ali javni prevoz.  

Upoštevajte predpise – pešci nimajo absolutne prednosti,  

 upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd.  
 

•   Na avtocesti ne smemo pešačiti ali se zadrževati izven    

    vozila ob cestišču. V primeru kritičnega dogodka  

    poskrbimo za svojo varnost in se umaknimo na varno za  

    zaščitno ograjo. Prav tako vedno uporabimo odsevni    

    telovnik.  

 



PRIPOROČILA VOZNIKOM ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV – 

SPOŠTUJTE OMEJITVE HITROSTI, 

 DOLOČENE SO Z RAZLOGOM  



Na zavorno pot vplivajo: 

   hitrost vožnje vozila (pri večjih hitrostih je daljša) 

   vremenske razmere (mokro cestišče, poledica – pot zaviranja se   

    dvakrat oz. trikrat podaljša) 

  izrabljene(stare) pnevmatike, ki ne dajejo več dobrega oprijema 

  stanje cestišča (izrabljena površina cestišča) 

  kvaliteta in brezhibnost zavornih sistemov v vozilu 
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