
ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU 
 
V četrtek 18. 2. 2016 smo v sejni sobi Kluba PU Maribor, Marčičeva ulica 1 v 
Mariboru, organizirali strokovno srečanje SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V 
CESTNEM PROMETU, na katerem so kot izvajalci programa sodelovali: 
 

 Vinko VIRTNIK,  predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Maribor, član našega kluba;  

 Niko MIHELIČ in  Andraž MUROVIČ iz Javne agencije Republike Slovenije v 
cestnem prometu; 

 Simon POŠTRAK iz Izpitnega centra Maribor; 
 Nataša KOVŠE iz Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji; 
 Marjana VOLAVŠEK iz Rdečega križa Maribor in 
 Boris VEBERIČ iz Policijske uprave Maribor. 

 
Z nami sta bila tudi gosta Vekoslav Petauer, predsednik Izpitnega centra Maribor in 
Jožica Trlep, tajnica SPVCP MO Maribor. 
 

  
 
Srečanja, ki je bilo organizirano na zavidljivi organizacijski in strokovni ravni, se je 
udeležilo 45 članic in članov našega kluba, kar je pohvalo posebej, ker so se ga 
udeležili tudi nekateri naši najstarejši člani. Še vedno pa pogrešamo udeležbo naših 
mlajših članov, saj je varnost v cestnem prometu univerzalna in ne izvzema nikogar, 
ki je udeleženec v cestnem prometu. 

 

  



Strokovno srečanje je bilo namenjeno osvežitvi znanja in novostim s področja pravil 
za vožnjo oziroma udeležbo v cestnem prometu, varni vožnji po hitrih cestah in 
avtocestah, vožnji skozi krožišča in križišča, svetovanju o zdravstvenih kriterijih za 
vožnjo s praktičnim prikazom reševanja ponesrečencev v prometnih nesrečah in  
oživljanju nasploh. 

 

  
 
Strokovno srečanje je bilo zaključeno s predstavitvijo problematike v cestnem 
prometu na območju Policijske uprave Maribor ter preventivnimi in drugimi 
aktivnostmi  policije pri zagotavljanju varnosti. 
 

 
 
Za pestro in zanimivo strokovno srečanje je bila vsem udeležencem omogočena 
uporaba simulatorja za vožnjo v različnih varnostnih situacijah v prometu in različnih 
vremenskih pogojih.  
 
Zaradi zanimive in strokovne predstavitve ter postavljanja vprašanj naših članov, ki 
so bila zelo konkretna in so vsebovala tudi predloge rešitev, je srečanje trajalo 
nekoliko dalje od načrtovanega.  
 
 
 
 



Udeleženci strokovnega srečanja so prejeli brošure: 
 Starejši vozniki in varna vožnja! 
 Varno na cesti – Kaj pa moj vid? 
 Starejši voznik – Premišljeno z zdravili, za vaše zdravje gre!  
 Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem slab voznik? 
 Ne uporabljaj telefona med vožnjo! 

 
Izvajalci in udeleženci srečanja smo se strinjali, da se vidimo najpozneje čez leto dni. 
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