
Projekt Pasavček 2010/11                                  AVP -  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Ček-lista za povzemanje informacij o značilnostih otroškega varnostnega sedeža              1 

PROJEKT PASAVČEK 
Ček-lista za povzemanje informacij o značilnostih otroškega varnostnega sedeţa 

 
Pred vami je ček-lista, namenjena povzemanju informacij o značilnostih otroškega varnostnega sedeža, 
ki ga uporablja otrok iz vaše vrtčevske skupine oz. oddelka. 
 
1. Podatki o opazovanju. 

Kraj:    

Vrtec/Šola:    

Datum:  Ura opazovanja:  

Starost 
otroka: 

1 - do 4 let 2 - 4 do 10 let 3 - nad 10 let 

 
2. Uporaba otroškega varnostnega sedeţa pri otroku v konkretni situaciji opazovanja. (Obkroži!) 
 

Otrok sedi v avtu   spredaj zadaj  

V avtu je otroški varnostni sedež DA NE 
Ne 

potrebuje 

Če DA: Otrok je pripet in nameščen v OVS   DA NE  

Otrok ni nameščen v OVS, vendar je pripet z varnostnim pasom DA NE  

             Otrok nameščen v OVS, vendar ni pripet DA NE  

Če NE:  Otrok je pripet z varnostnim pasom DA NE  

Če NE POTREBUJE:  Otrok je pripet z varnostnim pasom DA NE  

Drugo     

 
3. Splošne značilnosti sedeţa in način pripenjanja otroka v sedeţ. Ustrezno obkrožite. 

Vrsta sedeţa: 1 – sedež (9 - 18 kg) 2 - jahač (15 - 36 kg) 

Poloţaj: 1 – spredaj 2 - zadaj 

Usmeritev: 1 – v smeri vožnje 2 – nasprotno smeri vožnje 

Prisotnost oranţne nalepke: DA NE 

Pritrditev otroškega sedeţa: a) 2-točkovna b) 3-točkovna c) ISOFIX 

Način pripetosti otroka 
v otroški sedeţ: 

a) 3-točkovna a) 4-točkovna c) 5-točkovna  

 

4. SEDEŢ SKUPINE I:  
Posebne zahteve za otroške varnostne sedeţe prve skupine in namestitev otrok v njih. 
Odgovorite na vprašanja, ki se nanašajo na ocenjevani sedež, tako da obkrožite ustrezen odgovor. 

Otroški varnostni sedež je trdno nameščen v avto DA NE 

Otrokova ramena so pod vrhom vpetja naramnih pasov (pas in ramena so 
vodoravno) 

DA NE 

Varnostni pas pri otroku je dovolj tesno zategnjen DA NE 

Varnostni pas pri otroku je poravnan in ustrezno speljan DA NE 
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5. SEDEŢ SKUPINE II+III (JAHAČ in JAHAČ Z NASLONJALOM):  
Posebne zahteve za jahače in namestitev otrok v njih. Odgovorite prosim na vprašanja, ki se 
nanašajo na ocenjevani sedež, tako da obkrožite ustrezen odgovor. 

Jahač ima stranska vodila za varnostni pas (naslone za roke)   DA NE 

Jahač ima naslonjalo za hrbet DA NE 

Jahač ima premakljivo naslonjalo za glavo DA NE 

Jahač ima vodilo za varnostni pas na naslonjalu za glavo DA NE 

Pri jahaču gre pas čez otrokovo ramo in boke DA NE 

Pri  jahaču je spodnji del varnostnega pasu speljan pod stranskimi vodili in 
naslonu za glavo 

DA NE 

Varnostni pas pri otroku je dovolj tesno zategnjen DA NE 

Varnostni pas pri otroku je poravnan DA NE 

 

6. BREZ SEDEŢA:  

Uporaba varnostnega pasu pri otrocih, ki niso nameščeni v OVS. Odgovorite prosim na vprašanja, 
ki se nanašajo na ocenjevani sedež, tako da obkrožite ustrezen odgovor. 

Varnostni pas poteka čez rame in boke otroka DA NE 

Varnostni pas je dovolj tesno zategnjen DA NE 

Varnostni pas je poravnan DA NE 

 
7. Ali so na pasu kakšne dodatne sponke, ki dopuščajo večjo ohlapnost varnostnega pasu? 
Ustrezno obkrožite oziroma izpolnite.                          
                                                                DA     NE     Kaj?………………… 
 
8. Oznake na nalepki ECE-R44, ki se nahaja na zadnji strani sedeţa. Pripišite v označena polja, kaj 
je zapisano na nalepki. 

 

Kateremu ECE standardu ustreza sedež: 

 

ECE-R44/ 01      ECE-R44/ 02         ECE-R44/ 03       ECE-R44/ 04 

Uporabnost v različnih znamkah avtomobilov: 

1 – Universal     2 – Drugo:  

Za katero težo otroka je sedež primeren:                     kg 

Oznaka države preizkusa: 

   E1         E2        E3        E4       DRUGO: 

Skupina (Gruppe) avtosedeža: 

         0+        I            II           III 

 
9. Druge posebnosti ali pripombe: 
 

 

 

 
Najlepša hvala za sodelovanje! 


