18. 04. 2020

E- skiroji
Učno gradivo za mladostnike
Javna agencija za varnost prometa

E-skiro
- Štejemo med posebna prevozna sredstva.
- V prometu jih smemo uporabljati, kadar dosegamo hitrost
pešca (5 km/h) in upoštevamo pravila, ki veljajo za
pešce.
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Kaj so posebna prevozna sredstva?
- E-skiroji (električni skiroji, električne rolke ali
hoverboardi),
- invalidski vozički,
- kotalke, rolerji, rolke, skiro, smuči, sanke, otroško kolo,
monokolo...
- Otroška prevozna sredstva (poganjalec, avto na baterije,
tricikel, voziček...).

Uporaba e-skiroja v prometu
-

Le s hitrostjo pešca (okrog 5 km/h).
Po površinah za pešce (pločnik, območje za pešce,
območje umirjenega prometa).
Če ni pločnika, lahko po kolesarski stezi (brez
oviranja kolesarjev).
Upoštevanje prometnih predpisov in pravil za pešce.
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Kdaj z e-skirojem ne smemo v promet?
- Če smo hitrejši od gibanja pešcev in
skiro poganja motor!

-

Kazen je 500€.

Zakaj je na e-skiroju potrebno zaščiti glavo
s čelado?
Poškodbe glave so zelo pogoste, saj je glava v primerjavi s
telesom težka, zaradi kinetične energije in višjega težišča na eskiroju pa je večja verjetnost, da pademo prav na glavo. Že pri
manjših trkih pa so lahko poškodbe glave usodne oz. izredno
težke in dolgotrajne.
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Vožnja e-skiroja s hitrostjo pešca
- Enaka pravila kot za pešce (prečkanje prehoda za pešce,
upoštevanje prometnih znakov ...).
- Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je
pa kolesarska pot ali steza, smemo z e-skirojem voziti po kolesarski
poti ali stezi, vendar tako, da ne oviramo kolesarjev.
- Vožnja e-skiroja je možna ob levem robu vozišča v smeri hoje tam,
kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Izjemoma lahko z eskirojem vozimo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to
varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.).

Med vožnjo e-skiroja
- Uporabljamo čelado.
- Nikoli ne uporabljamo slušalk ali mobilnega telefona, saj
nismo dovolj pozorni (ne slišimo in ne vidimo dovolj prometa).
- Vozimo le s hitrostjo pešca.
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Kakšna naj bo oprema na e-skiroju?
- brezhibne zavore, delujoča bela luč spredaj ter
rdeča zadaj (v primeru slabšega vremena, mraka,
noči), odsevniki za večjo vidnost, zvonec.
- Voznik e-skiroja naj uporablja čelado, obleče vidna
(svetla) oblačila, odsevni brezrokavnik.

Katero osnovno pravilo morajo upoštevati
vozniki e-skirojev, da smejo sodelovati v
prometu?
- Z e-skirojem smejo voziti le s hitrostjo pešcev in upoštevati je
potrebno prometna pravila za pešce.

- Svetujemo uporabo zaščitne čelade.
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Vozniki e-skirojev
- Bodite pazljivi: z e-skirojem lahko padete hitreje kot s kolesom.
Zaradi manjših koles, so skiroji občutljivejši za luknje na pločnikih
in cestišču.
- Zaščitna čelada stane le desetino cene e-skiroja. Zaščitite svojo
bistro glavo.
- Ne dirjajte v prometu, imejte v mislih, da ste pešci. Uživajte v
vožnji po mestu ali premagovanju razdalj.
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