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Mobilc obrni na OFF

Učno gradivo za mladostnike

Javna agencija za varnost prometa

▪ 74 % oz. 3 od 4 voznikov med vožnjo telefonira, 
vsak tretji (30 %) pa pregleduje socialna omrežja. 

▪ Približno 7 % voznikov si med vožnjo zapisuje 
beležke in opomnike, 

▪ 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 % pa uporablja
mobilne aplikacije. 

▪ skoraj desetina (9 %) uporablja mobilni telefon za 
poslušanje glasbe in navigacijo 

▪ Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo 5 minut, 
pisanje ali pregledovanje sporočil pa vzame v povprečju 
3 minute, za pregled socialnih omrežij pa porabijo 
vozniki povprečno 4 minute. 
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Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je primerljiva vožnji pod 
vplivom alkohola s 0,8 promila.

Pri uporabi mobilnega telefona se za 4-krat poveča verjetnost 
prometne nesreče.

Med pisanjem SMS sporočila voznik kar 4 krat manj gleda na vozišče 
kot pri nemoteni vožnji in za 23-krat se poveča verjetnost prometne 
nesreče.

3 VRSTE MOTNJE POZORNOSTI:

zaradi uporabe mobilnega telefona v prometu

   

ROČNA: VIDNA: MISELNA: 

ODVZAME TI PROSTE ROKE S 

KRMILA/VOLANA 

ODVZAME TI OČI/VID OD 

CESTE/PROMETA 

ODVZAME TI MISLI, 

POZORNOST OD PROMETA 
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▪ delovanje možganov že pri poslušanju 
telefonskega pogovora zmanjša za 37 % 

▪ Izvajanje nalog roka-oko (kot so tipkanje, 
pisanje sporočila, iskanje) povečuje tveganje za 
nastanek prometne nesreče za 3-krat 

▪ Posebej izrazito tveganje pri pisanju sporočil, 
brskanju po spletu ali družabnih omrežjih. 

▪ Povprečen čas, ko vid in naša pozornost med 
tipkanjem sporočila ni namenjena cesti, je 5 s. 

▪ Pri hitrosti 50 km/h to pomeni, da slepi 
prevozimo 70 m. 

▪ V naselju je to lahko usodno za ranljivejše 
udeležence, kot so pešci, kolesarji… 

Negativni vpliv pogovora na vožnjo je enak za 
uporabo mobilnega telefona s prostoročno 
opremo in brez nje.
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PEŠCI – ZOMBIJI
pešci, ki med hojo v javnem prometu ves čas uporabljalo mobilni 
telefon ter tako ne spremljajo prometa in dogajanja okrog sebe. 

So kot slepi in gluhi ter tako zelo ogrožajo svojo in varnost drugih. 

Fordova raziskava, kjer je kar 86 odstotkov 

vprašanih mladostnikov priznalo, da redno 

uporabljajo telefon v prometu.  

▪ 68 odstotkov jih je ob tem telefoniralo, 

▪ 62 odstotkov vprašanih je raje poslušalo 

glasbo preko slušalk, 

▪ 34 odstotkov vprašanih pa ob prečkanju cest 

rado igra vlogo 'mobilnih pisateljev', ker so 

pisali sporočila. 

▪ 22 odstotkov jih je poročalo, da so zaradi 

telefona že skoraj povzročili nesrečo (neželeno 

srečanje z avtomobilom ali kolesi)

▪ za 43 % se je povečala verjetnost trka z 

avtomobilom (ali skoraj nesreče) pri otrocih, ki 

so uporabljali telefon 
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KAJ PA NA KOLESU?

Tudi na kolesu ne smemo uporabljati 
telefona ali slušalk: 

▪ Nismo pozorni na okolico

▪ ne vidimo in ne slišimo okrog sebe

▪ lahko spregledamo avto, pešca, zapeljemo 
v rdečo 

ZAKON

▪ Zakon o pravilih cestnega prometa: 
uporaba mobilnega telefona v roki med 
vožnjo prepovedana, predpisana kazen 
znaša 120,00 eur. 
▪ Sem sodi tako telefoniranje, pisanje sms 
sporočil, brskanje po spletu itd.
▪ Dovoljena je le uporaba prostoročnega 
telefoniranja. Ob tem poudarimo, da tudi 
prostoročna uporaba zmanjšuje pozornost 
voznika na samo vožnjo zaradi vsebine 
pogovora.
▪ Tudi na kolesu ne smeš uporabljat 
mobilnega telefona ali slušalk, globa znaša 
40,00 eur. 
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Ne uporabljajte mobitela v prometu:

▪ ugasnite ali utišajte mobilni telefon pred vožnjo,

▪ čeprav uporabljate prostoročno telefoniranje, se 

izogibajte daljšim in resnejšim pogovorom, saj 

vsako telefoniranje vpliva na pozornost voznika,

▪ če se morate javiti na klic, se javite na kratko 

s sporočilom, da vozite in boste poklicali kasneje,

▪ ustavite na varnem in primernem mestu in varno 

uporabite mobilni telefon,

▪ ne kličite drugih med njihovo vožnjo, pokličite jih kasneje,

▪ brskanje po spletu, aplikacijah ter pisanje sms ali po spletnih omrežjih je še 

dodatno tvegano, 

▪ uporaba mobilnega telefona je prav tako tvegana pri pešcih in kolesarjih

Uporaba mobilnega telefona pa je v prometu vseeno zelo 

dobrodošla:

▪ v primeru prometne nesreče zelo hitro in neposredno pokličemo 

pomoč in nujne intervencijske službe,

▪ v primeru okvare ali kritičnega dogodka pokličemo razne 

podporne službe,

▪ hitro obvestimo bližnje in druge glede zamud ali drugih okoliščin,

▪ obveščamo druge udeležence ter radijske postaje glede stanja v 

prometu,

▪ nastavimo navigacijo, ki nas pelje do želenega cilja,

▪ preko GPS signala najdejo tudi v primeru, če sami ne moremo 

poklicati na pomoč.
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Projekt #FURAM BREZ TELEFONA (Združenje DrogArt)
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OGLEJ SI VIDEO

Ne uporabljaj telefona med vožnjo https://youtu.be/x0g2SYVTsI4

Oči gledajo, a možgani ne vidijo https://youtu.be/xptSA0lW1sc

Med športom ne uporabljaš telefona? https://youtu.be/pr7Z8jCA2oY

Zoki CAR in AVP svetujeta glede uporabe mobilnega telefona med 

vožnjo  https://youtu.be/Z1XnSrTgeEI

Ne tekstam ko vozim (Zavod vozim) https://youtu.be/hESHx3SYAuo

Test pozornosti (v ang.) https://youtu.be/vJG698U2Mvo

https://youtu.be/x0g2SYVTsI4
https://youtu.be/xptSA0lW1sc
https://youtu.be/pr7Z8jCA2oY
https://youtu.be/Z1XnSrTgeEI
https://youtu.be/hESHx3SYAuo
https://youtu.be/vJG698U2Mvo

