VARNO MLADOSTNIŠTVO 5. RAZRED
5. A – TOREK, 31. marec 2020:
TEMA: MIMOVOŽNJA IN PREHITEVANJE (zadnja tema)
Navodilo: Preberi si spodnje gradivo in si zapomni.
MIMOVOŽNJA
Prikazan je primer vožnje mimo ustavnenega vozila. Kadar peljemo mimo objekta, ki stoji
delno na vozišču (ustavljeno vozilo, parkirano vozilo, kup peska na delovišču …), temu
postopku rečemo MIMOVOŽNJA.
POSTOPEK:
1. Med približevanjem se s pogledom
nazaj prepričamo, če bomo lahko
izvedli mimovožnjo in se varno
oddaljili od desnega roba vozišča.
2. Če vidimo, da za nami ni bližajočega
se vozila, nakažemo premik od
desnega roba.
3. Tik preden zavijemo levo in
obvozimo oviro, še enkrat
pogledamo.
4. Obvozimo oviro s PRIMERNO
BOČNO VARNOSTNO RAZDALJO. Ta
mora biti v primeru parkiranega
vozila dovolj velika, da tudi morebitno odpiranje vrat ne bi privedlo do trka.
Pri vožnji mimo parkiranih vozil je potrebno biti zelo pozoren na morebitno odpiranje vrat
(sploh na zadnji strani, kjer sedijo otroci) ali voznikov speljevanje s parkirnega prostora.

PREHITEVANJE
O prehitevanju pa govorimo takrat, ko vozimo
mimo počasnejšega vozila (ali pešca).
Prehitevamo torej premikajoče objekte.

POSTOPEK je enak tistemu pri
MIMOVOŽNJI (glej sliko).
Pred prehitevanjem moramo biti
prepričani, da lahko vozimo tako hitro, da
bomo prehitevali čim manj časa. Postopek
moramo začeti dovolj zgodaj, da se

prehitevanemu kolesarju ne približamo preveč.
V prometu kot kolesarji ne prehitevamo pogosto. Zelo nevarno je prehitevati traktorje, še
posebej če imejo na prikolici naložen tovor, ki nas ovira, da bi videli, če nasproti prihaja
vozilo. Nevarno je prehitevati tudi pešča na rolerjih, saj ta ne ohranja smer, ampak jo
stalno spreminja.

POMEMBNO! Nikoli pa ne prehitevamo, če bi morali med prehitevanjem
prevoziti neprekinjeno sredinsko ločilno črto!!!

Do naslednjega tedna v beležki preberi vse, kar smo letos napisali. Naslednji teden dobiš
uporabniško ime in geslo za vstop v spletno učilnico, kjer bo lahko vabil/-a simolacijo
kolesarskega izpita (na enak način kot bo na izpitu). Navodila sledijo …
Srečno pri ponavljanju!

