
SKRB ZA LASTNO VARNOST V PROMETU 
 
V četrtek, 12. 2. 2015, smo v sejni sobi Kluba PU, Marčičeva ulica 1 v 
Mariboru, organizirali strokovno srečanje, na katerem so nas: 
predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 
občine Maribor gospod Peter Breznik, Ivan Kapun, vodja Sektorja 
prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski 
upravi in Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet na Policijski 
upravi Maribor, seznanili s problematiko pravil varne vožnje. 
 

     
 

Predavanja se je udeležilo lepo število članic in članov našega Kluba. Z 
zanimanjem so prisluhnili predavateljem, čeprav čas ni bil njihov 
zaveznik, saj je ponovno zmanjkalo časa za postavljanje vprašanj.  
 
Splošno stanje prometne varnosti, tako na območju Slovenije kot na 
območju Policijske uprave Maribor, se iz leta v leto izboljšuje. Za takšno 
stanje pa so zaslužni tudi naši stanovski kolegi, ki izvajajo kvaliteten 
nadzor v cestnem prometu ter številne preventivne dejavnosti. 
 

    
Ivan Kapun (predavatelj)                                   Boris Veberič (predavatelj) 
 

Predavatelji so zbrane seznanili z načeli varne vožnje in nevarnostmi, ki 
v cestnem prometu ogrožajo predvsem starejše udeležence.  



Najbolj ogrožene kategorije udeležencev v cestnem prometu so: pešci, 
kolesarji in motoristi. Zbranim so razdelili nekaj preventivnih pripomočkov 
za boljšo vidnost v prometu (kresničke, trakove, publikacije…).  
 

Bistveni element varnosti v prometu je dobro poznavanje in dosledno 
upoštevanje prometnih predpisov. Pomembno pa je poznati tudi druge 
dejavnike, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu, kot so: človeški 
dejavniki, stanje cest, brezhibnost vozila, neugodne prometne situacije, 
vpliv vremenskih razmer itd. 
 

Slikovno je bila predstavljena pravilna nastavitev sedeža in vzglavnika v 
vozilu, drža volana, pritrditev predmetov, ki jih prevažamo v vozilu in 
drugo. Prav tako so bila predstavljena pravila pravilne vožnje v krožnem 
križišču in vključevanje v promet. 
 

     
Peter Breznik (predavatelj) 
 

Obdobje aktivne udeležbe v cestnem prometu se povečuje. V promet je 
vključenih vedno več starejših udeležencev in tistih, ki imajo vozniško 
dovoljenje že vrsto let. Glede na dejstvo, da so starejši udeleženci bolj 
izkušeni so tudi bolj previdni in umirjeni vozniki. Po drugi strani pa se 
slabšajo njihove psihofizične sposobnosti, primanjkuje pa jim tudi 
strokovnega znanja. Spremembe in novosti v cestnem prometu so 
namreč številne in takšne, da jim še strokovnjaki težko sledijo.  
 

Predavatelji so podali številna priporočila za še varnejšo udeležbo v 
cestnem prometu ter prisotne pozvali, da tudi sami ostanejo vzor in 
vzgled ostalim udeležencem v prometu, zlasti mlajšim. 
 

Na tokratnem strokovnem srečanju slušatelji svojega znanja niso le 
obnovili, temveč so slišali tudi veliko novih nasvetov in priporočil. A 
ostaja eno in edino dejstvo – za lastno varnost mora poskrbeti najprej 
vsak sam!  
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