
   
 

Informacije za učitelje: Zaščitna čelada 

Funkcija zaščitne čelade je, da kolesarje varuje ob morebitnih padcih ali pri udeležbi v prometni 

nesreči. Pri padcih kolesarjev ali prometnih nesrečah z vozili so poškodbe glave zelo pogoste, saj je 

glava v primerjavi s telesom težka, zaradi kinetične energije in visoke težišča na kolesu pa je velika 

verjetnost, da pademo prav na glavo. Že pri manjših trkih pa so lahko poškodbe glave usodne oz. 

izredno težke in dolgotrajne. Pri kolesarjih, ki so umrli za posledicami prometnih nesreč v Sloveniji, je 

kar v 60 % vzrok smrti poškodba glave. Prav tako so poškodbe glave poglavitni razlog za sprejem v 

bolnišnico pri približno 40 % poškodovanih kolesarjih. 

Kolesar in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno 

pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Tudi pri jahanju konjev (ježa) moramo uporabljati zaščitno čelado. 

Prav tako voznik in potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, motornem kolesu, trikolesu in štirikolesu 

brez zaprte kabine mora med vožnjo nositi na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno 

motoristično čelado (1). Na kolesu naj zaščitna čelada ustreza standardu CE EN 1078. Čelade so 

izdelane iz stiropora in prekrite s plastično prevleko. Oblika čelade je aerodinamična s primerno 

vdelanimi odprtinami, ki služijo kroženju zraka. V notranjosti je čelada obložena s posebnim trakom, 

ki je s posebnim gumbom zvezno nastavljiv na optimalen obseg glave. Na trak je pogosto pritrjena 

utripajoča odsevna lučka, ki zagotavlja večjo vidnost in varnost kolesarja v prometu. Stabilnost čelade 

zagotavlja trak s sponkami, ki si jih zapnemo pod brado. 

Če nimamo čelade, smo lahko kaznovani s plačilom 120 eurov za prekršek. A dosti hujše posledice 

lahko utrpi naša glava, v kateri so različni centri za govor, vid, sluh, spomin, čustva, gibanje itd. 

Zaščitna kolesarska čelada je osnovna oprema kolesarja, ki ščiti kolesarja pred poškodbami glave.  

Kako si pravilno pripnemo varnostno kolesarsko čelado, si lahko ogledate na povezavi 

https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-kolesarjev/bistro-glavo-varuje-celada/ 

Zaščitna čelada je obvezna tudi pri usposabljanju za vožnjo kolesa, torej pri praktičnem usposabljanju 

na poligonu in pri praktičnem usposabljanju za vožnjo v javnem prometu (2). Kolesarska čelada naj bo 

predstavljena v pozitivni luči, da jo bodo učenci radi uporabljali na kolesu. Pri nakupu, je dobro, da 

učenci lahko izberejo takšno, ki jim je všeč in se prilega njihovi glavi. Za mlade sta pomembna tudi 

barva in videz čelade. Pri močnejših trkih in padcih je priporočjiva zamenjava kolesarkse čelade, saj v 

materialu lahko nastanejo razpoke. Načet material pa ne zagotavlja enake stopnje varnosti in ne 

omogoča enake prerazporeditve sile ob ponovnem padcu.  

Več informacij najdete na https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2017/09/zlozenka_kolesarji_tisk.pdf 

in https://www.avp-rs.si/ 
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