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JAVNI POZIV ZA VEČJO VARNOST KOLESARJEV 

 
Kolesarjenje je postalo priljubljen in razširjen način prevoza predvsem znotraj urbanih naseljih, 

priljubljena oblika rekreacije, turizma in profesionalnega športa, hkrati pa je kolesarjenje tudi okolju, 

zdravju in denarnici prijazno. Primerno je za vse ljudi vseh starosti, ob vsakem vremenu in v vseh 

letnih časih. Kolo pa ni več samo prevozno sredstvo, ampak postaja tudi v Sloveniji stil življenja. 

 

V okviru preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev, ki se letos začenja 21. aprila 2014 in se 

nadaljuje tudi v mesecu maju in juniju, želimo posebno pozornost nameniti strpnemu in 
odgovornemu ravnanju vseh udeležencev v prometu, tako kolesarjev in pešcev kot tudi voznikov 

motornih vozil. Preventivno akcijo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, akcija pa 

letos poteka v okviru ROSEE projekta (Road Safety in South East European Regions). S svojimi 

aktivnostmi so se nam pridružili tudi drugi deležniki, kot so Policija, Mestna občina Maribor, različna 

mestna redarstva, Mariborska Kolesarska Mreža in drugi. 

 

Kolesarji spadajo med ranljive udeležence cestnega prometa. Glede na statistične podatke, je na 

slovenskih cestah v letu 2013 umrlo kar 16 kolesarjev, kar predstavlja 14 % vseh smrtnih žrtev v 

prometnih nesrečah. 154 kolesarjev pa se je hudo telesno poškodovalo, kar je 25 % delež med vsemi 

hudo telesno poškodovanimi v prometnih nesrečah. Delež umrlih kolesarjev se zadnja leta povečuje, 

kar je dovolj zgovoren podatek, da je potrebno zagotoviti kolesarjem ter kolesarskemu prometu 

posebno pozornost. 

 

Na cestah smo vsi udeleženci enakovredni, a vozniki v avtomobilih so neprimerno bolj zaščiteni kot 

kolesarji. Prav zato so kolesarji bolj ranljivi, česar bi se morali zavedati vsi in med vožnjo pomisliti tudi 

drug na drugega. Z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem cestno-prometnih predpisov, s 
posebno skrbnostjo za ranljivejše skupine udeležencev v cestnem prometu in s strpnostjo v 
prometu, lahko dosežemo veliko, predvsem pa se izognemo konfliktnim situacijam in napetosti, do 

katere prihaja med različnimi udeleženci v prometu. 
 

 
Kolesarjem svetujemo:  

- Bodite vidni.  nosite svetla in odsevna oblačila ter vedno imejte prižgane luči ob slabem vremenu in v temi.  

- Uporabljajte kolesarsko čelado. 

- Predhodno nakažite drugim voznikom svoje ravnanje. Vedno nakažite smer preden speljete, zavirate ali spremenite smer. 

- Med parkiranimi vozili vozite naravnost, ne vijugajte med njimi. 

- Ne prevozite rdeče luči. 

- Ne kolesarite na pločnikih, razen če je tam označena steza za mešani promet pešcev in kolesarjev. 

- Ne vozite v nasprotno smer po kolesarskih stezah. 

- Ne vozite v nasprotno smer v enosmerni ulici, razen v primerih, ko je to dovoljeno (z znakom za kolesarje). 

- Ne vozite čez prehode, ki so namenjeni samo za pešce.   

 

Voznikom motornih vozil pa svetujemo, da: 
- Predvidevajte nenadne premike kolesarjev, predvsem v vetrovnem vremenu in na slabih cestnih površinah. 

- Pazite na kolesarje na notranji strani pri zavijanju na desno. 

- Preden odprete vrata avtomobila, poglejte, da ne prihaja kolesar. 

- Bodite pozorni na kolesarje, ki zavijajo levo. 

- Ne vozite preblizu kolesarjev, pusti jim dovolj prostora – vsaj za polovico širine avtomobila. 

- Ne zaslepite kolesarjev z dolgimi žarometi. Uporabljajte zasenčene žaromete, tako kot bi pri srečanju z drugim motornim 

vozilom. 

- Ne vznemirjajte se, ko se kolesarji oddaljujejo od robnika – morajo se izogibati jaškov in vdrtin ter morajo biti vidni, ko se iz 

stranske ulice približujejo križišču. 


