
Od 19. novembra 2016 je obvezna 
uporaba zaščitne čelade za vse 
kolesarje in potnike na kolesu ter kolesu 
s pomožnim motorjem do 18. leta 
starosti ter za vse voznike mopedov.  

  

Ali veste, da zaščitna čelada pomembno prispeva 
k zmanjšanju teže posledic prometnih nesreč 
kolesarjev in voznikov enoslednih vozil, saj ščiti glavo 
in obraz pred hujšimi in dolgotrajnimi poškodbami.  

   

Cilj je povečati uporabo zaščitne čelade pri 
mladostnikih, zato je predpisana obvezna 
uporaba do 18. leta.   

Rezultati opazovanja uporabe zaščitne kolesarske 
čelade v Sloveniji kažejo, da uporablja kolesarsko 
čelado v povprečju 15 % odraslih, pri otrocih je ta 
delež najvišji, najnižji pa pri mladostnikih. 

Kakšno čelado potrebujem? Čelada mora biti 
ustrezno homologirana, ustrezne velikosti, 
čimbolj trdno nameščena na glavi, tako da 
sega spredaj dva prsta nad obrvjo. Čelada 
mora biti vedno trdno zapeta. 

BISTRO GLAVO
VARUJE ČELADA

Izdala: Ministrstvo za infrastrukturo in Javna agencija RS za varnost 
prometa, november 2016

Raziskave kažejo, 
da lahko z uporabo 
zaščitne čelade pri 

kolesarjih zmanjšamo 
težo poškodb glave za 

DELEŽ UPORABE ČELADE

OTROCI      MLADOSTNIKI      ODRASLI     NASELJE     IZVEN

69 %
49 %

3,8 % 15 % 7 %



Po novem bo od 1. maja 2017 dalje 
za mopede s trajno nazivno močjo 
pogonskega motorja nižjo kot 4 kW 
in hitrostjo do 25 km/h predpisana 
registracija in tehnični pregled.   

   

NOVOSTI ZA 
VOZNIKE MOPEDOV 

Z NAJVEČJO 
HITROSTJO 
DO 25 KM/H 

Čelada za vse: Vozniki in potniki 
na mopedu morajo med vožnjo 
uporabljati homologirano 
motoristično čelado. Na mopedu do 
25 km/h je dovoljena uporaba tudi 
kolesarske čelade. 

Več informacij najdete na spletnih straneh Ministrstva 
za infrastrukturo www.mzi.gov.si ter Javne agencije RS 
za varnost prometa www.avp-rs.si

Pravila vožnje: Vozniki mopedov 
lahko vozijo moped po kolesarskih 
površinah: kolesarski pas, 
kolesarska steza ali kolesarska 
pot. Kjer ni kolesarskih površin 
pa  smejo voziti ob desnem 
robu vozišča v smeri vožnje. Po 
novem mopedi ne smejo voziti v 
območjih za pešce. 

Voznik mopeda, ki 
prevaža potnika, ne sme 

biti mlajši od 

Potniki na mopedu 
in motornem kolesu 
pa morajo biti stari 

najmanj

16 let 12 let


