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PRIPOROČILA GLEDE UPORABE VARNOSTNIH PASOV 
 

1. Varnostni pas pripnite na VSEH vožnjah, tudi najkrajših. 

Varnostni pas namreč zmanjšuje težo posledic prometnih nesreč in z 

dosledno uporabo bi lahko za 50% zmanjšali število umrlih in hudo 

poškodovanih voznikov in potnikov v vozlih.   

2. Varnostni pas si pripnite na VSEH sedežih v vozilu, kot vozniki 

in potniki na sprednjih in ZADNJIH sedežih. Varnostni pas blaži 

posledice zaradi naletne teže posameznika, ki je enaka ne glede na sedež 

v vozilu. Naletna teža osebe s 60 kg je pri hitrosti 50 km/h približno 2,0 

toni, pri hitrosti 90 km/h pa več kot 6,0 ton.  

3. Vozniki si pred vožnjo naravnajte tudi:  

- sedež, po višini in položaju, tako da boste dosegli do stopalk (da imate še nekoliko pokrčeno levo nogo)  

- višino in naklon naslonjala sedeža, tako da udobno držite volan z malo pokrčenimi rokami in ne ležite v sedežu, ter 

- VZGLAVNIK za glavo, tako da je zgornji rob poravnan z višino glave in je razdalja med naslonjalom in glavo čim manjša                   

       (naslonjalo za glavo si nastavijo tudi vsi potniki). 

4. Varnostni  pas si PRAVILNO pripnemo, tako da: 

- Poteka zgornji del pasu preko rame (in ne čez vrat), spodnji del pa pod trebuhom preko bokov 

- Vstavimo sponko v zaklep, da slišimo KLIK 

- Varnostni pas namestimo tako, da poteka čimbolj ob telesu, tesno in trdno, zato ga dodatno zategnemo 

- Pas ne sme biti zavit in ohlapen 

5. Med vožnjo moramo biti pripeti tudi v vseh drugih vozilih, tako na avtobusih, tovornih vozilih, kombijih, na VSEH sedežih.  

6. Voznik vedno preveri, ali so vsi potniki pripeti z varnostnimi pasovi preden spelje, saj je njihova varnost tudi njegova odgovornost.  
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VARNOST OTROK MED VOŽNJO 

 

1. OTROCI morajo biti vedno in na vseh vožnjah pripeti z varnostnim pasovi. Otroci so najpogosteje 

udeleženi v prometnih nesreč in utrpijo najhujše posledice kot potniki v osebnih avtomobilih, zato NI 

IZGOVOROV.  

2. Otroci do višine 150 cm morajo biti nameščeni in pripeti v homologirane otroške varnostne 

sedeže, glede na otrokovo težo in velikost. Vsi otroški sedeži morajo imeti oranžno nalepko z oznako, za 

katero težo otroka je sedež primeren in z oznako standarda (najnovejši je R44/04). 

3. Otroški sedež mora biti trdno nameščen v avtomobil z varnostnim pasom ali ISOFIX sistemom, tako da se ne premika. 

4. Otrok mora biti v otroškem sedežu tesno in trdno pripet z varnostnimi pasovi v sedežu, zato jih dovolj zategnimo (manj kot dva prsta 

prostora med pasom in telesom).  

5. Varnostni pas otroku poteka čez ramena in med nogami.  

6. Pri starejši otrocih na jahaču poteka varnostni pas čez rame in pod trebuhom otroka čez boke, speljan je pod stranskimi vodili 

sedeža. Pri jahačih priporočamo samo jahače z naslonjalom za hrbet in glavo (zaradi zaščite ob stranskih trkih). 

7. Tudi pri otroku poravnamo višino naslonjala za glavo, tako da je nad vrhnjim robom glave.  

8. Otroci morajo biti pripeti tudi v kombijih in avtobusih. V kombijih morajo imeti do višine 150 cm tudi otroški varnostni sedež. Otroci 

sedijo vsak na svojem sedežu, trdno pripeti z varnostnimi pasov, brez torbic na ramenih.  

9. In ne pozabite, Pasavček pravi: RRRRRRRReeeeeeeedddddddd        jjjjjjjjeeeeeeee        vvvvvvvveeeeeeeeddddddddnnnnnnnnoooooooo        ppppppppaaaaaaaassssssss        pppppppprrrrrrrriiiiiiiippppppppeeeeeeeetttttttt! 

 

 

Več informacij lahko najdete na naših spletnih straneh: www.avp-rs.si ali  

v knjižici Red je vedno pas pripet (Knjižica Red je vedno pas pripet.pdf) 


