
VARNO Z MOTORJEM



Za varen začetek motoristične sezone 
je ključnega pomena brezhibno motor-
no kolo. Zahtevnejša tehnična opravila 
vzdrževanja naj opravi pooblaščeni 
servis. Če ste servis opravili v zimskem 
času, je verjetno, da je vaše motorno 
kolo ob začetku sezone ustrezno prip-
ravljeno. Če je od zadnjega servisa 
minilo že dalj časa, je pomembno, da 
opravite natančen pregled vozila, pre-
den se odpravite na prvo spomladan-
sko vožnjo.

PRIPRAVA 
MOTORNEGA 
KOLESA 
NA NOVO 
MOTORISTIČNO 
SEZONO
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Spomladanske vožnje večinoma potekajo v zahtevnejših pogojih, saj so temperature zraka in 
asfalta nižje. Še posebej na senčnih predelih ceste obstaja večja nevarnost zdrsa, zato je treba 
imeti dobre pnevmatike. Ker voznika začne hitreje zebsti, je nujna primerna in toplejša oprema. 
Na priobalnih delih so pogoji za vožnjo lahko ugodnejši, vse to pa mora voznik načrtovati pred 
potjo.
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Pred začetkom vsake vožnje mora 
voznik opraviti vizualni pregled 
motornega kolesa in preveriti 
delovanje svetlobne opreme, 
zavor, raven motornega olja, raven 
hladilne tekočine, raven zavornih 
tekočin, stanja pnevmatik, tlaka v 
pnevmatikah in verige ali drugega 
prenosa moči, ki ga ima motorno 
kolo.

Pri pregledu pnevmatik se preverjajo 
morebitne poškodbe, obrabljenost 
(tudi morebitna neenakomerna 
obrabljenost po celotni tekalni 
površini) in ustreznost polnilnega 
tlaka. Slednjega predpiše proizvajalec 
motornega kolesa, največkrat pa je 
okoli 2,4 bara.

Minimalna globina dezenov na 
pnevmatiki je 1 mm, priporočena 
starost pnevmatike pa manj kot štiri 
leta.
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Izrabljenost pnevmatik povečuje verjetnost zdrsa, lahko povzroča neenakomerno prehajanje v na-
gib in nazaj v pokončni položaj, prej lahko pride do akvaplaninga, podaljša pa se tudi zavorna pot 
pri maksimalnem zaviranju.

Neustrezen polnilni tlak vpliva na oprijem med pnevmatiko in voziščem, na stabilnost motornega 
kolesa pri vožnji skozi zavoj in tudi na temperaturo, na katero se pnevmatika ogreje. Temperatura 
pnevmatike je odvisna od okolja (temperature zraka in vozišča, sončnega sevanja) in še bolj od 
njenega obremenjevanja (sile trenja in drugih sil, ki jim mora pnevmatika kljubovati ob pospe-
ševanju, zaviranju in spreminjanju smeri, pa tudi že zgolj pri premagovanju kotalnega upora ob 
vožnji naravnost s stalno hitrostjo). Višja temperatura pnevmatike vpliva tudi na povečanje njenega 
polnilnega tlaka. 

Pri pregledu zavor se preverja raven za-
vorne tekočine ter stanje ročice, stopal-
ke, zavornih kolutov, zavornih oblog in 
tesnjenje (morebitno puščanje) hidrav-
lične napeljave. Pogosto se zgodi, da po 
nekaj letih uporabe spustijo tesnila na 
vilicah (semeringi) in posledično polzi 
olje iz vilic ravno na zavorne čeljusti, ki 
so nameščene pri mnogo modelih mo-
tornih koles, ravno pod gibajoči se del 
sprednjih vilic, kjer so popustila tesnila, 
in olje prodre med zavorni disk in za-
vorno oblogo. Ta pojav močno zmanjša 
zavorni učinek. 

Če opazite puščanje olja iz vilic, priporo-
čamo takojšen obisk servisne delavnice. 
Pomembna je tudi kakovost zavorne 
tekočine, saj se ob močnem zaviranju 
po daljšem klancu navzdol ali ob polno 
obteženem motornem kolesu zavorne 
obloge močno segrevajo, obenem pa se-
grevajo tudi zavorno tekočino.

Tlak v 
pnevmatiki 
preverjamo, 
ko je pnevma-
tika hladna. 
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Če zavorna tekočina vsebuje prevelik od-
stotek vlage, se lahko ob segrevanju ta 
vlaga upari in zavorni učinek postopoma 
izgubljamo. Lahko se zgodi, da ostane-
mo brez delujočih zavor. Pogosteje se to 
zgodi pri zaviranju na zadnje kolo, kjer je 
zavora šibkejša. Če zaznamo takšno do-
gajanje na zavori, moramo nemudoma 
prekiniti vožnjo in počakati, da se zavo-
ra ohladi, potem zavora spet deluje. Po 
takem dogodku moramo takoj zamenjati 
zavorno tekočino na motornem kolesu.

Kakovost zavorne tekočine se preverja s 
posebnim testerjem na servisu, priporo-
čena menjava je na dve leti.

Ob najmanjšem dvomu v polno funk-
cionalnost zavor naj voznik nikakor ne 
začne vožnje.

Ob pregledu verige se preverja njena na-
petost, čistost in zaščitenost z mazivom. 
Ohlapna veriga lahko drsi po ščitniku, 
lahko se sname, večja in neenakomernej-
ša je tudi njena obraba. Izrabljena veriga 
povzroča hrup, ki ga najbolj zaznamo 
pri počasni vožnji, veriga neenakomerno 
niha gor in dol, vožnja je neprijetna. 

Priporočeno je mazanje verige na vsakih 
prevoženih 500 km ali po vsaki vožnji v 
dežju.

K rednemu pregledovanju motornega ko-
lesa sodi tudi kontrola ravni motornega 
olja in hladilne tekočine. Najpogosteje 
imajo motorna kolesa posebno okence 
na boku agregata, kjer je označen idealen 
nivo motornega olja. Lahko je tudi meril-
na palica z označbami, podobno kot pri 
avtomobilu. Hladilna tekočina se preverja 
na ekspanzijski posodi, kjer sta označeni 
minimalna in maksimalna raven. 

Samo redno vzdrževano in skrbno 
pregledano motorno kolo nam 
bo varno služilo na cesti in nudilo 
užitke ob vožnji.



Motoristična oprema predstavlja izjemno pomem-
ben del in edino zaščito motorista pred zunanjimi 
vplivi okolja in pred poškodbami. V primeru padca 
ali prometne nesreče pa lahko njune posledice 
ublaži. Pravilna namestitev in uporaba motoristič-
ne opreme je tako izrednega pomena za varnost 
motorista. Čeprav Zakon o pravilih cestnega pro-
meta kot zaščitno opremo določa le motoristično 
čelado, je nadvse priporočljiva uporaba popolne 
motoristične opreme, kot so oblačila, vključno z 
varnostnimi blazinami, obuvala, rokavice in os-
tali ščitniki hrbtenice, kolen, ramen in komolcev. 
Priporočljive so svetle oziroma odsevne barve, 
tako bo motorist bolj viden ostalim udeležencem 
v prometu.
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Motoristična čelada predstavlja najpomembnejši 
del zaščitne motoristične opreme. Glavi voznika 
in potnika na motornem kolesu varuje pred po-
škodbami v primeru prometne nesreče (oziroma 
jih vsaj omili) ter pred vplivi iz okolja, kot so ve-
ter, dež, prah, mrčes in drugo. Ključne značilnosti, 
ki jih iščemo pri dobri motoristični čeladi, so čim 
boljša raven zaščite, dobra vidljivost, zračnost, 
relativno majhna teža, čim nižja raven hrupa pri 
višjih hitrostih, kljubovanje aerodinamičnim silam 
in vidnost za druge udeležence cestnega prometa 
(vir: Boc, B., Vožnja motornega kolesa).

ZAŠČITNA MOTORISTIČNA OPREMA

Motoristična oprema naj 
bo primerne velikosti, 
nepoškodovana, ščitniki 
pravilno nameščeni.
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Pri izbiri motoristične čelade moramo biti po-
zorni tudi na to, s kakšnim motornim kolesom 
se bomo vozili, saj je od tega odvisen položaj 
voznika na motornem kolesu. Od položaja pa je 
odvisen zorni kot opazovanja skozi vizir. Če je 
motorist nagnjen bolj naprej in se mu na zgor-
njem delu vizirja pogled lomi ali cestišča ne vidi 
dovolj daleč naprej, je vizir premajhen. Takšna 
čelada ni primerna za motorista s takšnim po-
ložajem na motornem kolesu. Zato je nujno, da 
si pred nakupom motoristično čelado nadene-
mo, sedemo na motorno kolo in se postavimo 
v položaj, kakršnega bomo imeli na lastnem 
motornem kolesu. Čelado tudi nekaj časa nosi-
mo, da dobimo občutek, ali sta velikost in oblika 
primerni. Nikakor ne sme biti ohlapna niti nas 
ne sme tiščati, razen na predelu obraza, kjer ne-
koliko stisne ličnice. Za večjo vidnost motorista 
so primerne žive, signalne barve čelade in drugi 
dodatki za večjo vidnost. Vizir naj bo prozoren, 
z zaščito proti rosenju in integriranim dodatnim 
sončnim vizirjem, ki ga lahko praktično spušča-
mo in dvigamo z eno roko. 

Motoristična oblačila, obutev, rokavice in ostali 
dodatki naj bodo primerne velikosti in iz pri-
mernega materiala, odvisno od tega, kakšno 
motorno kolo bomo vozili. Ohlapna oblačila 
zmanjšujejo stabilnost motornega kolesa, kar je 
še posebej občutno pri večjih hitrostih. Rokavice 
naj bodo usnjene in z zaščito členkov. Obuvalo 
naj pokriva vsaj gležnje, čeprav se priporočajo 
motoristični škornji, ki zagotavljajo največjo 
zaščito.



NOVI STANDARDI 
OZNAČEVANJA OPREME
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Bodimo pozorni, da je vsa motoristična oprema homologirana in ima ustrezen certifikat z oznako 
CE in EN standard. Nova Uredba o osebni varovalni opremi z oznako 2016/425, kamor se uvršča 
tudi motoristična zaščitna oprema (kategorije II), določa nekaj novosti glede odpornosti proti udar-
cem in odrgninam.

Na etiketi je piktogram v obliki motori-
sta, ki označuje, da gre za motoristič-
no zaščitno opremo. Zraven so znaki 
po razredih, v obliki črk. Oblačila z 
oznako razreda AAA nam nudijo naj-
višjo stopnjo zaščite, vendar so tudi 
težja in manj udobna. AA je druga 
najvišja zaščita, le en A pa pomeni, da 
je zaščitenost manjša kot pri prejšnjih 
dveh razredih, vendar so oblačila lažja 
in udobnejša za vsakodnevno nošenje. 

PSIHOFIZIČNA 
PRIPRAVLJENOST 
MOTORISTA

Vožnja z motornim kolesom je kombinacija 
navdušenja, užitka in zavedanja, da ste zelo 
ranljivi. To je fizični in čustveni užitek s pri-
mesjo adrenalina. Po pravilih cestnega prome-
ta mora voznik motornega kolesa voziti tako, 
da zagotavlja nemoten, umirjen in varen po-
tek cestnega prometa, kar seveda zagotavlja 
tudi z ustrezno psihofizično pripravljenostjo, 
da se lahko hitro in zanesljivo odzove na do-
ločene prometne situacije. 

Za dobro psihofizično pripravljenost 
mora motorist skrbeti kar skozi vse leto, 
še posebej pa naj aktivno temu nameni po-
zornost vsaj en mesec pred začetkom moto-
ristične sezone. S starostjo se naši refleksi 
upočasnjujejo, izkušeni motoristi lahko to 

nekoliko kompenzirajo s svojim znanjem, ker 
jim uspe pravočasno zaznati nevarne situacije.

Pred začetkom motoristične sezone se svetuje 
obisk raznih preventivnih prireditev, ki so na-
menjene ozaveščanju in osvežitvi poligonskih 
motorističnih spretnosti (te so brezplačne), 
kot seveda tudi obisk tečajev varne vožnje 
različnih stopenj pod nadzorom izkušenih 
inštruktorjev, ki so dobra naložba za pri-
hodnost. Veščina vožnje motornega kolesa se 
pridobi z izkušnjami in časom, ki ga motorist 
vloži v pridobivanje znanja o upravljanju mo-
tornega kolesa.

Pred dnevno vožnjo z motornim kolesom si 
je priporočljivo ogreti telo, tako da razgibamo 



Če gledamo z vidika motorista, mnogo hitreje opazimo stvari, ki se premikajo in iz okolice barvno 
izstopajo. Ravno zato je bistvenega pomena, da kot motoristi tudi mi barvno izstopamo (oblačila 
in čelada), predvsem pa na izpostavljenih delih ceste vozimo s hitrostjo, da nas lahko tudi drugi 
vozniki prej opazijo.
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sklepe. Priporočljive so tudi raztezne vaje 
po večurni vožnji ali vmes, ko se ustavimo 
za počitek. Če potujemo ves dan, je vožnja 
v dopoldanskem času zanesljivejša, ker sta 
naša osredotočenost in pazljivost boljši 
kot popoldne, ko smo že nekoliko utrujeni. 
Odsvetuje se tudi obilen obrok pred vožnjo, 
ker to povzroča utrujenost, ki odvzema 
potrebno pozornost.

Pri vožnji mora motorist znati predvidevati 
in dobro oceniti prometne razmere ter 
sprejeti hitre in ustrezne odločitve, ki so 
pomembne za varno vožnjo. Alkohol, droge in 
druge psihoaktivne snovi ne sodijo v promet. 
Na motoristovo počutje zelo vplivajo tudi 
nizke in visoke temperature. Priporoča se 
ustrezna zaščitna oprema glede na vremenske 
razmere. 

Pomembno je, da telesu privoščimo dovolj 
tekočine (vode), še posebno v poletnih mese-
cih, ko so temperature visoke, ker lahko v na-
sprotnem primeru pride do dehidracije telesa. 
Dehidracija močno vpliva na številne fiziološke 
procese v telesu, zato je preprečevanje dehi-
dracije, še preden se ta pojavi, izrednega po-
mena, ker zmanjšuje sposobnosti motorista, 
vpliva na koordinacijo in ocenjevanje kritičnih 
situacij. 

Z motornim kolesom se nikakor ne odpravi-
mo v promet, kadar smo jezni, pod stres-
om ali utrujeni, ker takrat nismo dovolj zbra-
ni in pozorni, taka čustvena in fizična stanja 
pa povečujejo možnosti za prometne nesreče. 
Ti nasveti niso niti zapleteni niti neizvedljivi, 
lahko pa veliko pripomorejo k reševanju ne-
varnih situacij ali celo življenj.

Cilj vsakega motorista, ko se odpravi na vožnjo z motornim kolesom, naj ne 
bo samo užitek, ampak tudi to, da se srečno in varno vrne domov.

P S I H O F I Z I Č N A  P R I P R AV L J E N O S T  M O T O R I S TA

VIDNOST IN OPAZOVANJE
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Bistvo opazovanja je pravočasen in pravilno usmerjen pogled. Pogled naj bo vedno usmerjen v 
smer vožnje, daleč naprej. Smiselno je, da gledamo vsaj 3–6 sekund izmenično naprej-nazaj ter 
levo-desno v smeri vožnje (oziroma še več, če nam preglednost ceste to omogoča), saj si bomo tako 
zagotovili pravo lego na vozišču, da bodo linije v povezavi z nagibom motorja ustrezno izvedene. 
Glava motorista oziroma sam pogled naj bo vedno horizontalno (vodoravno) poravnan, torej da gla-
ve ne nagibamo. Na ta način bomo zagotovili jasno in ne popačene slike vožnje ter bo ocena hitrosti 
in razdalje vseskozi pod nadzorom.

Če v prometu gledamo, opazujemo, še ne pomeni, da določene situacije oziroma nevarnosti tudi 
vidimo. S pravo mero koncentracije je glede na dano situacijo treba izluščiti prave informacije, ki 
so za nas pomembne. Te lahko na osnovi predhodnega znanja, veščin ali primerne pozornosti tudi 
uporabimo za pravilno presojo razpleta dogodkov in s tem povezane reakcije voznika.

Vedno moramo vzeti v zakup, da nas je voz-
nik, na primer zaradi stebričkov vozila, lahko 
spregledal.

Prav tako se odsvetuje vožnja v mrtvih kotih 
vozil, še posebej to velja pri večjih vozilih. Lega 
motorista za vozilom naj bo zato vedno v po-
ziciji, ki jo bodo pred njim vozeča vozila dob-
ro videla. To velja tudi za vožnjo na primerni 
varnostni razdalji za vozilom, kjer bomo dobili 
zadosten pregled nad potekom ceste ter s tem 
povezanim morebitnim prehitevanjem vozil.

Zavedati se moramo, da se z višanjem 
hitrosti vidno polje pred nami oži, saj 
se ustvarja t. i. tunelski vid. Morebitnih 
nevarnosti, ki jih v določenem okolju 
nismo predvideli, zato ne moremo pra-
vočasno opaziti, kaj šele, da bi se nanje 
tudi pravočasno odzvali ter izvedli varen 
manever ustavljanja ali izogibanja. Upo-
števanje omejitev hitrosti na izpostavlje-
nih predelih ceste je smiselno prav za-
radi prepoznavanja nevarnosti ter s tem 
ustreznih reakcij.

Za konec naj izpostavimo bistvene 
elemente opazovanja:
•  Pogled usmerjen zadosti naprej v 
    smer vožnje oziroma rešitve.
•  Stalno skeniranje ceste izmenično 
    naprej-nazaj ter levo-desno.
•  Prepoznavanje nevarnih situacij 
    ter ustrezna prilagoditev hitrosti in 
    načina vožnje razmeram na cesti. 

Opazovanje je veščina, ki se je 
moramo naučiti in zavedati. 
Večino nevarnih situacij motoristi 
preprečimo s predvidevanjem.



Ali znam zavirati? Seveda znam, zaviranje 
obvladam. Večina voznikov motocikla bi 
odgovorila tako. Pri vsakdanji vožnji v prometu 
in ko promet poteka po naših pričakovanjih, 
način zaviranja ne vpliva na želeni učinek zavor.

Kaj pa, ko nas nekaj preseneti? Nenadna ovira, 
vremenske okoliščine, prevelika hitrost pred 
vstopom v ovinek … Ali bom znal pravilno 
reagirati? Ali naj uporabim samo sprednjo 
zavoro, samo zadnjo ali morda obe skupaj? 

Zaviralno tehniko je treba dobro utrditi. Izkušnje 
še vedno kažejo na to, da večina ne zna 
učinkovito zavirati. 

Pravilna uporaba zavor igra ključno vlogo, 
ko pridemo v nevarno situacijo.

ZAVIRANJE
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ZAVIRANJE V SILI 

Najtežji element vožnje motornega kolesa je 
zagotovo zaviranje. Predvsem, ko nas nekaj 
preseneti in nam kar naenkrat začne primanjkovati 
časa za operacije, ki jih moramo z motociklom 
izvesti. Motorist mora z roko in nogo sočasno 
obvladati dva različna in neodvisna zavorna 
sistema, hkrati pa usklajeno in učinkovito zavreti. 
Prvi pogoj za učinkovito zaviranje je pravilen 
sedežni položaj motorista. Drugi pogoj je, da je 
vedno treba odločno zavirati z obema zavorama. 
Pri zaviranju sprednje kolo močno obremenimo, 
zadnje pa razbremenimo. Občutek silovitega 
pojemka pa je zelo neprijeten, saj dobimo 
občutek, da se bo motocikel prevrnil čez sprednje 
kolo. Tretji pogoj je zagotovo pogled motorista. 
Med zaviranjem mora motorist s pogledom iskati 
možno pot rešitve, v nobenem primeru pa ne 
sme gledati v oviro ali tik pred sprednje kolo, saj 
izgubi občutek stabilnosti. Motocikel pelje tja, 
kamor je usmerjen pogled.

UTRUJENOST
Če spimo manj kot pet ur na noč, se kar za 4,5-
krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni 
nesreči.
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ZAVIRANJE PRED OVINKOM IN IZPELJAVA OVINKA

Zaviranje pred ovinkom je najbolj učinkovito in varno takrat, ko je motor še poravnan. Na začetku 
vedno zaviramo močneje, ko se bližamo nagibu, pa stisk na ročici sprednje in zadnje zavore po-
pustimo. Nato sledi nagib v ovinek in sredi ovinka mehko dodajanje plina. Plin dodajate zvezno, 
tako da je tudi pospeševanje vedno močnejše, ko se motor začne ravnati. Seveda pa ključno vlogo 
pri tem igra pogled. Zavedati se je treba, da se bomo peljali tja, kamor gledamo. Pogled naj bo 
vedno usmerjen naprej, in ne tik pred sprednje kolo.

SPUŠČANJE PO KLANCU 

Ko se spuščamo po serpentinasti cesti, je zaviranje pred vstopom v ovinek povsem enako kot 
pri vožnji po ravnem. Tu pa se pojavi nova situacija. Pri vožnji po serpentinasti cesti so hitrosti 
majhne, treba je zavijati s krmilom, zato je treba popustiti sprednjo zavoro. Sprednje kolo se 
prosto vrti. V trenutku, ko popustimo sprednjo zavoro, motor dobi pospešek. Zato je treba upo-
rabiti zadnjo zavoro, da motor obdržimo v umirjenem gibanju. Nežno začnemo pospeševati šele, 
ko zaključimo zavoj in seveda popustimo zadnjo zavoro.
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VOŽNJA V DEŽJU

Vožnji v napovedanem dežju 
se je najbolje izogniti. Eden 
večjih problemov v takšnih 
okoliščinah za voznika motor-
nega kolesa je zagotovo vidlji-
vost. Motoristična čelada nima 
brisalcev. Ob dežju se ozračje 
običajno ohladi, in ko nimamo 
ustrezne opreme, telo hitro iz-
gublja toploto, če so na njem 
mokra oblačila. Zaradi podhla-
ditve posameznih delov telesa 
se pojavijo dodatne težave z 
obvladovanjem motornega ko-
lesa in prometnih situacij.

V dežnih razmerah počnite vse enako kot na suhi cesti, le da že v osnovi prilagodite hitrost 
vožnje glede na razmere in zavirati začnete bistveno prej ter vse operacije opravite z večjo mero 
mehkobe. Če na mokrem ali na spolzkem vozišču močno stisnemo ročico zavore, to lahko privede 
do zdrsa. Seveda pa so sodobni motocikli opremljeni z različno elektroniko, ki preprečuje, da bi 
do tega sploh prišlo.

Možnost zdrsa v takih razmerah povečujejo 
še označbe na prometnih površinah, pokrovi 
jaškov, z vodo napolnjene udarne jame, za-
livne zmesi, s katerimi so zapolnjene razpoke 
in stiki na vozišču, ali gorivo, ki je razlito na 
vozišču. Vsega tega se poskušajmo izogibati. 

Zavedajte se svojih vozniških sposobnosti in 
pazite, da jih ne prekoračite. Izogibajte se 
paniki, saj ta nevarno situacijo, v kateri ste 
se znašli, samo še poslabšuje. Na varni po-
vršini preverite, kako močne so vaše zavore, 
še posebej, če ste motorno kolo šele kupili. 
Tehnika zaviranja v sili s sistemom ABS se 
razlikuje od tehnike zaviranja brez omenje-
nega sistema. 

Na naših delavnicah lahko preizkusite 
preventivno napravo Skidbike. Med drugim 
je namenjena tudi osnovnemu razumevanju  
zaviranja s sistemom ABS oziroma brez 
njega.

Užitek vožnje motocikla je v izpopolnjevanju 
lastnih veščin, vsakič, ko se vozite.



ŠE NEKAJ NAPOTKOV
Da je obvladovanje motornega kolesa velik izziv, kažejo presoje prometnih nesreč, ki 
jih je izvedla Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Ta ugotavlja, da 
večina motoristov v kritičnih situacijah ravna napačno. 

Napredek na področju motociklizma je naredil 
motorna kolesa lažja in prijaznejša za upravl-
janje. Motorna kolesa so danes tudi bolj varna 
kot nekoč. Vendar so se njihove zmogljivosti 
drastično povečale, kar po drugi strani zahte-
va višjo raven znanja in spretnosti. 

Nezavedno razviti previsoko hitrost je sila 
preprosto. Vožnja motornega kolesa je zelo 
zahtevna fizično-motorična naloga. Za vožnjo 
motocikla so potrebna veliko bolj zapletena, 
kompleksna znanja in spretnosti kot pri ka-
terih koli drugih cestnih vozilih. Še preden se 
usedemo na motorno kolo, moramo teoretič-
no poznati in razumeti tehniko vožnje motor-
nega kolesa, kar pa za seboj potegne obsežno 

vsebino znanj, saj se le z razumevanjem in 
pravilno, rutinirano tehniko vožnje zmanjšu-
jejo možnosti za napako.

Voznikova telesna pripravljenost pri nobenem 
drugem motornem vozilu nima tako velike-
ga pomena kot pri vožnji motornega kolesa. 
Motorno kolo namreč upravljamo s celotnim 
telesom, tako sta zelo pomembni koordinacija 
gibov in telesna spretnost voznika.

Upravljanje vozila je psihofizična dejavnost,ki 
na motornem kolesu pride toliko bolj do izra-
za. Vožnja motocikla v vsakdanjem prometu 
je sama po sebi zelo zahtevno opravilo. Pri 
tem mislimo predvsem usmerjanje motorja, 
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spreminjanje smeri, pospeševanje in ustavljanje
ter vožnjo v različnih razmerah in pogojih. 
Vožnja motocikla v skladu s predpisi, poleg 
poznavanja cestnoprometnih predpisov, zahte-
va relativno dobro obvladovanje tehnik vožnje 
motornega kolesa.

Upravljanje mora biti zelo dobro naučeno in 
zvadeno, kajti v prometu mora biti zbranost v 
vožnji posvečena vožnji, torej skrbi za lastno 
varnost in varnost drugih. To pomeni, da se 
večji del voznikovih miselnih procesov usmeri v 
spremljanje prometa, vedenje drugih voznikov 
in predvidevanje, spremembe signalizacije ter 
tudi dinamiko vožnje in prometna pravila. Go-
vorimo o povsem vsakdanji vožnji v normalnih 
okoliščinah. Nevarne situacije in reševanje ne-
pričakovanih napak drugih pa so nekaj povsem 
drugega in še bolj zahtevno v smislu obvlado-
vanja tehnik vožnje in spretnosti, predvsem, 
ker nas presenetijo.

Obnašanje motornega kolesa je pri nizkih 

hitrostih (do približno 20 km/h) povsem dru-
gačno kot pri višjih hitrostih. Konstrukcijske 
lastnosti oziroma geometrija motornega kole-
sa in fizikalne zakonitosti (sredobežna sila in 
vrtilna količina) omogočajo, da pri višjih hitro-
stih ohranja stabilnost (želeno smer naravnost 
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in pokončni položaj), voznik pa mora to rav-
novesje spremeniti, če želi pravilno usmerjati 
motorno kolo oziroma spremeniti smer vožn-
je. Smer vožnje pri nizki hitrosti spremenimo 
z obračanjem krmila v želeno smer. Ključnega 
pomena ima pri tem občutek, s katerim upra-
vljamo ročico sklopke in plina.

Prav tako je pomemben nadzor oziroma kont-
rola nad krmilom, položajem le-tega in pove-
zanostjo položaja oziroma zasuka krmila s stis-
kanjem oziroma popuščanjem ročice zavore. Če 
je krmilo obrnjeno na stran in stisnemo ročico 
sprednje zavore, motor hitro uide iz vertikale 
in je posledično padec skoraj neizogiben. 
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Voznik skrbi za ravnotežje z usklajenimi gibi telesa in krmila oziroma s stis-
kanjem in popuščanjem sklopke ter dodajanjem plina. Za dodatno stabilnost 
motocikla si lahko pomaga z zadnjo zavoro. Po speljevanju dvignemo noge čim 
prej na stopalke. Pri ustavljanju najprej ustavimo in nato, ko motorno kolo že 
stoji na mestu, spustimo noge na tla. Za usklajeno uporabo plina, sklopke in 
zavor je potrebno precej vaje. Obvladovanje motornega kolesa pri nizki hitrosti 
je v bistvu zahtevnejše kot pri hitrostih, pri katerih motorno kolo samo ohranja 
in tudi ponovno vzpostavlja stabilen pokončni položaj, le posledice napak so v 
prvem primeru neprimerno blažje.

Adrenalina nikar ne sproščajte na cestah. Lepe spomine na prevožene 
kilometre si ustvarite s preudarno vožnjo in ob spoštovanju cestnopro-
metnih predpisov. 

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA VAM 
ŽELI SREČNO VOŽNJO IN DA BI NA VSAK CILJ PRIŠLI VARNO.

Skidbike sistem 
je naprava za 
poučevanje 
in trening 
raznovrstnih 
motociklističnih 
znanj in 
spretnosti, ki 
poteka v varnem 
okolju. Gre za 
patentirano 
in zaščiteno 
znamko, ki je 
edina v tem delu 
Evrope.
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