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Dragi mladostniki! 

Sodelovanje v prometu je velika odgovornost. In že dolgo ste sa-
mostojni na tej poti. Vendar pa ste prav mladi posebej ogroženi 
v prometu, včasih zaradi neizkušenosti, drugič zaradi preveli-
kega tveganja. Kljub ogromnemu napredku na področju razvoja 
in varnosti vozil ter infrastrukture je naša varnost v največji 
meri odvisna od udeležencev v prometu, nas samih. Prehitra 
vožnja, vožnja pod vplivom alkohola ali drog, neuporaba varno-
stnega pasu in zaščitne čelade ter uporaba mobilnega telefona v 
prometu so ključni dejavniki tveganja v prometu.
V stripu vam predstavljamo dogodivščino vaših vrstnikov in 
vas želimo na zabaven način spomniti na pravila varnega ve-
denja v prometu. Vabimo vas, da jo preberete, delite s svojimi 
prijatelji ter razmišljate o njeni vsebini. Naj bo mladost radost 
tudi v prometu!

Javna agencija RS za varnost prometa
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Junaka stripa, Miha in Lučka, sta novopečena srednješolca, ki 
hitro spoznata, da je neustrezno obnašanje v prometu nevarnej-
še od neopravičene ure ali cveka. Prometna pravila sicer poznata, 
vendar jih velikokrat ne upoštevata brez pravega razloga. Na svoji 
poti se srečata s ključnimi dejavniki tveganega vedenja v prome-
tu, kot so prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola ali drog, 
neuporaba čelade in varnostnega pasu ter uporaba mobilnega te-
lefona. Na koncu glavna junaka zbliža prav skupno razmišljanje 
o pravilnem ravnanju v prometu in seveda – poljub po nesreči.
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