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TAKOJ ODDRSAJVA 
STRAN!

PREPRIČATI SE 
MORAMO, ALI JE 
LED DOVOLJ DEBEL!

NA LED NIKOLI 
NE GREMO SAMI!

DOVOLJ TRDEN 
JE! LAHKO 
GREMO NA 
LED!

JUHU!

Pripravili na URSZR • Ilustriral: Damijan Stepančič

VARNO NA LEDU!

JE LED TRDEN?

Pozimi lahko zamrznejo jezera, ribniki, 
mlake …
Se tudi vi radi drsate ali igrate na ledu? 
Ste navdušeni hokejisti? Igre na ledu so 
res zabavne. Toda najprej se je treba 
prepričati, ali je led dovolj varen!

Če po ledu močno udarimo z nogami, 
koničasto palico ali kladivom in se pri tem 
led ne prebije, je to znak, da je dovolj 
varen in nosilen.

ČE LED POKA …

Če led okrog nas poka v koncentričnih krogih, obstaja nevarnost, da se bo pod nami 
udrl, zato moramo takoj zapustiti ledeno površino.

Prispevek Varno na ledu! je denarno podprla Uprava RS za 
zaščito in reševanje. 

Pri branju tega stripa in pogovoru o njem otrok 
potrebuje odraslo osebo.
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NA POMOČ!

Če se led pod nami udre, ostanimo mirni: razširimo roke in kličimo na pomoč.

112
KLIČEM 

REŠEVALCE!

 POVEJ, DA SE JE 
MAMICI UDRL LED 
NA RAČJEM 
 RIBNIKU!

Ponesrečencu pomagamo po svojih močeh. Približamo se mu leže, izvlečemo ga 
s pomočjo vrvi, palice, oblačila … Pokličemo 112 in čim bolj natančno opišemo, 
kje smo in kaj se je zgodilo.

NE SKRBI,  
NA VARNEM SI.

MAMI, REŠEVALCI 
SO ŽE TUKAJ!

Človek se v mrzli vodi hitro podhladi. Počasneje diha, srčni utrip je šibak, težko 
govori, je zmeden. Do prihoda reševalcev ga preoblečemo v suha oblačila ali 
ga zavijemo v odejo.

LED SE JE UDRL!

Strip prikazuje pravilno ravnanje ob nesreči. Preden se 
odpravimo na zaledenelo vodno površino, se prepričajmo o 
debelini in nosilnosti ledu. Ker na ledu ni 100-odstotne varnosti, 
nanj nikoli ne gremo sami. Na nosilnost ledu vplivajo debelina, 
temperatura, vlaga, vmesne plasti snega, zračni mehurčki … 

Led vedno preizkusimo, kot kaže strip. Če pride do nesreče, 
pokličimo 112, povejmo, kje smo in kaj se je zgodilo. 
Ponesrečencu pomagamo tako, da ne ogrozimo še sebe. 
Prezeblega ponesrečenca preoblecimo v suha oblačila.


