
SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU 
 
 
Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor je v četrtek, 21. 2. 

2019, med 10. in 13. uro, v prostorih Kluba PU Maribor, Marčičeva ulica 

1, organiziral strokovno predavanje na temo »Sožitje za večjo varnost v 

cestnem prometu«. Namen predavanja je bil, da se članice in člani, z 

daljšim vozniškim stažem, čim dlje počutili na cestah varne in da ostanejo 

mobilni. 

 
Strokovnega srečanja so se udeležili člani Kluba upokojenih delavcev 

MNZ Maksa Perca Maribor. Povabilu na predavanje so se odzvali tudi 4 

člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca iz Murske Sobote. 

  

Zaradi zanimanja javnosti za predavanje smo povabili tudi člane 

medgeneracijskega društva TOTI DCA Maribor. Skupaj se je predavanja 

udeležilo 42 oseb. 

 

 



 
Predavanje smo izvedli v sodelovanju z Javno agencijo Republike 

Slovenije za varnost prometa, Generalno policijsko upravo, Policijsko 

upravo Maribor, DARS-om in Rdečim križem Slovenije. Nosilec 

predavanje je bil predstavnik agencije gospod Sebastijan Turk. 

 

Program predavanja »Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu« je 

zajemal naslednje teme: 

• Osvežitev znanj pravil cestnega prometa, ki jih je predstavi 

Sebastijan Turk iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa; 

• praktične izkušnje policije je predstavil inšpektor Gabrijel Strnad  iz  

Službe uniformirane policije PU Maribor; 

• varno vožnjo po avtocesti in hitri cesti je predstavila Mojca Heco 

(DARS); 

• temeljne postopke oživljanja je predstavila in pokazala Marjana 

Volavšek iz Območne organizacije Rdečega Križa Maribor; 

• svetovanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo je predstavil Sebastijan 

Turk iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in 

• dogovor za svetovalno vožnjo z ocenjevalci na vozniškem izpitu.  

 



 

Predavanje je potekalo s prezentacijo in praktičnimi primeri situacij v 

prometu, ki smo jih udeleženci predavanja skupaj reševali. Prav tako so 

bili dani v rešitev praktični pisni primeri. 

Vsi udeleženci predavanja smo imeli na voljo veliko pisnega gradiva o 

podatkih o varnosti v cestnem prometu, vsak pa je sprejel tudi varnostne 

odsevnike za boljšo vidljivost na cesti. 

Večina udeležencev predavanja je izkoristila tudi možnost prijave za 

svetovalno vožnjo z ocenjevalci na vozniškem izpitu. Pogoj je, da vsak 

uporablja svoje osebno vozilo, da ima opravljen vozniški izpit in veljavno 

vozniško dovoljenje. O terminu ocenjevalne vožnje so ali še bodo vsi 

prijavljeni obveščeni s strani Izpitnega centra Maribor. 



 

Tako predavatelji kot udeleženci predavanja smo bili zadovoljni s 

prikazanim in velikim poznavanjem predpisov o varnosti v cestnem 

prometu, kar se od večine nas, ki smo bili v uniformirani službi 

milice/policije (še) pričakuje. Vendar je vsaka nova izkušnja in novo znanje 

dobrodošlo, posebej v tem življenjskem  obdobju. 

 

Zapisal in fotografiral 

Jožef GRAH 

 

              
 

 

 

 


