
BIKE PAL

Vozi varno!
Priročnik za kolesarje



Evropski svet za varnost v prometu (ETSC) je mednarodna nevladna 
organizacija. Ustanovljena je bila leta 1993 kot odziv na nesprejemljivo 
visoko število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Evropi ter zaskrbljenost 
javnosti zaradi prometnih tragedij. Združuje strokovnjake mednarodnega 
kova in predstavnike 48 nacionalnih in mednarodnih organizacij iz vse 
Evrope s področja prometne varnosti, ki si izmenjujejo izkušnje in znanje 
ter skušajo najti in spodbujati na raziskavah temelječe rešitve za izboljšanje 
prometne varnosti. ETSC zagotavlja nepristransko svetovanje o prometni 
varnosti Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu ter nacionalnim vladam 
in organizacijam po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z varnostjo.



BIKE PAL

BIKE PAL je triletni vseevropski projekt, katerega cilj je prek obveščanja in 
osveščanja izboljšati varnost kolesarjev na cesti in tako dejansko postati 
njihov najboljši kolesarski prijatelj.

Ta priročnik je namenjen ljudem, ki se vozijo s kolesi na javnih cestah in so 
dejavni udeleženci v prometu.

Bike PAL prejema finančno pomoč Evropske komisije, nemškega sveta za 
preventivo v cestnem prometu (DVR) in fundacije MAPFRE.
Za vsebino priročnika je odgovoren izključno ETSC in ne odraža nujno stališč 
sponzorjev.



 Ne kolesari, če si utrujen ali zaspan.
 Uporabljaj namensko kolesarsko infrastrukturo, če je 

na voljo.
 Ne prevozi rdeče luči na semaforju.

 Upoštevaj pravila v enosmernih ulicah, razen kadar je 
dovoljeno izmenično kolesarjenje v obe smeri.
 Upoštevaj semaforje, ki določajo prednost v križiščih.

 Če v križišču ni semaforjev, ki bi določali prednost, daj 
prednost prometu z desne.

 Pred vožnjo s kolesom ne pij in ne uživaj psihoaktivnih 
zdravil ali prepovedanih drog.

 Če moraš opraviti klic ali poslati sporočilo, se s kolesom 
ustavi na varnem mestu.

 Za varno kolesarjenje potrebuješ obe roki in popolno 
koncentracijo!

Spoštuj cestnopredmetne predpise



 Če v križišču ni semaforjev, ki bi določali prednost, daj 
prednost prometu z desne.

 Pred vožnjo s kolesom ne pij in ne uživaj psihoaktivnih 
zdravil ali prepovedanih drog.

 Če moraš opraviti klic ali poslati sporočilo, se s kolesom 
ustavi na varnem mestu.

 Za varno kolesarjenje potrebuješ obe roki in popolno 
koncentracijo!

 Na cesti bodi pozoren. Prenosne medijske naprave 
odvračajo pozornost s ceste, zato se izogibaj njihovi 

uporabi!
 Druge udeležence v cestnem prometu z iztegom 

roke pravočasno opozori na spremembo smeri.
 Izogibaj se nepredvidljivi vožnji, skušaj voziti tako, da 

bo tvoja vožnja predvidljiva za druge cestne uporabnike.

Spoštuj cestnopredmetne predpise



 Kolesari tako, da boš viden, a ne boš povzročal motenj 
prometnega toka. 

 Si vozilo v prometu, a nisi lastnik ceste!

 Ohrani varno razdaljo med kolesom in vrati parkiranih 
avtomobilov.

 Nosi oblačila svetlih barv, da boš v prometu dobro viden. 
Ponoči uporabljaj odsevni jopič in odsevne trakove za roke ali 

noge.

Na cesti bodi viden



 Ohrani varno razdaljo med kolesom in vrati parkiranih 
avtomobilov.

 Nosi oblačila svetlih barv, da boš v prometu dobro viden. 
Ponoči uporabljaj odsevni jopič in odsevne trakove za roke ali 

noge.

 Pred kolesarjenjem ponoči svoje kolo opremi s sprednjo in 
zadnjo lučjo ter preveri, da sta v dobrem stanju.

 Z vozniki skušaj vzpostaviti očesni stik, zlasti na križiščih.

Na cesti bodi viden



 Poskrbi, da sta zračnici ustrezno napolnjeni.
 Poskrbi, da so zavore kolesa in pogonski mehanizem v 

dobrem stanju.

 Preveri, da so na tvojem kolesu upoštevane vsaj 
minimalne zahteve glede luči in odsevnih teles.

Kolesarska varnost in zaščitna oprema



 Preveri, da so na tvojem kolesu upoštevane vsaj 
minimalne zahteve glede luči in odsevnih teles.

 Nosi zaščitno čelado. Prepričaj se, da je zaščitna čelada 
ustrezno nameščena. 

 Če si imel nesrečo, poškodovano zaščitno čelado 
zamenjaj!

Kolesarska varnost in zaščitna oprema



 Poskrbi, da te voznik tovornega vozila vidi in se zaveda, da 
si cestni udeleženec.

 Ne prehitevaj drugih vozil po desni strani ceste, zlasti blizu 
križišč.

Bodi posebej pozoren na težka vozila



 Ne prehitevaj drugih vozil po desni strani ceste, zlasti blizu 
križišč.

 Vedno bodi pozoren na vožnjo tovornih vozil! Skušaj 
predvideti njihove premike in nikoli se jim preveč ne približaj.

Bodi posebej pozoren na težka vozila
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