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Starejši vozniki 
in varna vožnja po avtocesti
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[        ]Z izvajanjem projekta Sožitje za večjo varnost 
v cestnem prometu bomo zasledovali temeljni 
cilj zagotavljanja večje varnosti starejših 
voznikov motornih vozil na avtocestah in 
hitrih cestah. Predvsem želimo doseči, da bodo 
starejši vozniki na avtocestah in hitrih cestah 
samostojno, varno in pravilno ravnali.
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1. Projekt Sožitje za večjo varnost 
v cestnem prometu

Javna agencija Republike Slovenije za var-
nost prometa si v sodelovanju z Ministr-
stvom za infrastrukturo, Policijo, DARS d. 
d., Zvezo društev upokojencev Slovenije, 
Združenje za razvoj forenzične toksiko-

logije in drugih forenzičnih ved FORTOX 
in drugo zainteresirano javnostjo v okvi-
ru projekta Sožitje za večjo varnost v ce-
stnem prometu z različnimi ukrepi in z 
različnimi sodelujočimi prizadeva za čim 
daljšo samostojno mobilnost starejših, s 
poudarkom na varnosti vseh udeležencev 
v prometu. Kot starejšega voznika obrav-
navamo vsakega voznika, starejšega od 
65 let. Slovenska zakonodaja ne predvide-
va posebnih starostnih omejitev; starejša 
oseba je lahko voznik, dokler je varen voz-
nik. Tako varnost vožnje temelji predvsem 
na odgovornosti voznika.

Ker se prebivalstvo stara, se delež sta-
rejših voznikov povečuje. Zmanjšane fi-
zične sposobnosti (slabši vid, sluh in daljši 
reakcijski čas) ter manjša udeležba v vsa-
kodnevnih prometnih situacijah zahteva-
jo še posebno previdnost starejših voznikov. Kljub 
vsemu pa dragocene izkušnje starejših voznikov 
prispevajo k varnosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu. 

Na podlagi študij in raziskav ni mogoče določiti 
specifične starosti, v kateri vozniki postanejo ne-
zmožni oz. manj zmožni za vožnjo motornega vozi-
la. Ljudje se različno staramo. Nekateri so pri 70 le-
tih v boljši telesni kondiciji in bolj aktivni kot drugi 
pri 60 letih ali manj. Kljub vsemu pa staranje s sabo 
prinaša tako splošen upad zmogljivosti in zdravstve-
nega stanja kot tudi upad psihičnih sposobnosti oz. 
kognitivnih sposobnosti, ki vplivajo na vožnjo. Ker 
gre za postopen proces, sprememb in njihovega ne-
gativnega vpliva na vožnjo ne opazimo takoj.  

Zato da bi se starejši vozniki in voznice na naših 
cestah čim dlje počutili varne in zato da bi čim dlje 
ostali mobilni, smo na Javni agenciji Republike Slo-
venije za varnost prometa v sodelovanju z drugimi 
deležniki pripravili projekt, s katerim bomo izvedli 
izobraževanja oz. usposabljanja, namenjena starej-
šim voznikom in voznicam po celi Sloveniji.

Udeleženci preventivnih dogodkov bodo med 
drugim lahko osvežili poznavanje prometnih pred-
pisov in pravil. Ker pa se v zadnjem času pojavlja več 
informacij o problematiki vožnje po avtocestah in 

hitrih cestah (vožnja v napačno smer, nedovoljeno 
obračanje in ustavljanje na vozišču, neustrezno rav-
nanje ob prometnih nesrečah itd.), bomo posebno 
pozornost namenili prav varni vožnji po avtocestah 
in hitrih cestah. Projekt bo še posebej zanimiv za 

starejše voznike in voznice, ker se bodo lahko o 
svojem zdravstvenem stanju in psihofizičnih spo-
sobnostih posvetovali z zdravstvenim osebjem. 
Strokovnjaki s področja medicine bodo pojasnili 
tudi zahteve kontrolnega zdravstvenega pregleda 
in predstavili nekatere možne preventivne ukrepe, 
s katerimi lahko starejši vplivajo na svoje vozniške 
sposobnosti. Kdor bo želel, se bo lahko udeležil tudi 
praktične svetovalne vožnje z inštruktorjem.

Z izvajanjem projekta Sožitje za večjo varnost v 
cestnem prometu bomo zasledovali temeljni cilj za-
gotavljanja večje varnosti starejših voznikov motor-
nih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Predvsem 
želimo doseči, da bodo starejši vozniki na avtoce-
stah in hitrih cestah samostojno, varno in pravilno 
ravnali.

Drugi cilji, ki smo si jih zastavili, pa so osveščanje 
starejših voznikov o pomenu psihofizičnih sposob-
nosti za vožnjo, obnovitev poznavanja in razumeva-
nja prometnih pravil in predpisov ter informiranje 
in svetovanje starejšim voznikom o pravilnem rav-
nanju na praktičnem primeru vožnje v realni pro-
metni situaciji.

Štirje vsebinski sklopi projekta Sožitje (Vir: Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa)
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Demografske spremembe prinašajo večji delež starejše populacije, večji delež imetnikov vozniških 
dovoljenj in večji delež aktivnih starejših voznikov v cestnem prometu. Prav tako lahko pričaku-
jemo vse večji delež imetnikov vozniških dovoljenj v starosti nad 80 let.

Analiza varnosti v cestnem prometu za starejše voznike motornih vozil se nanaša na avtoce-
ste in hitre ceste, ki jim projekt Sožitje daje poseben poudarek. V spodnjih tabelah vidimo, da 

so starejši vozniki povzročitelji 6 % prometnih nesreč na avtocestah in hitrih cestah, hkrati pa so posledice 
v teh nesrečah hujše – delež umrlih je večji. Delež starejših voznikov med vsemi povzročitelji prometnih 
nesreč se v zadnjem petletnem obdobju povečuje.

Tab 1: Prometne nesreče in njihove posledice po starostnih skupinah v obdobju 2010–2014* na avtocestah in hitrih 
cestah

Zgornja tabela prikazuje število prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki motornih vozil v posa-
mezni starostni skupini, ter posledice, ki so nastale pri udeležencih v prometni nesreči. V zadnjih 5 letih je 
delež povzročenih prometnih nesreč pri starejših najmanjši, in sicer 6 %. Pri posledicah, ki so nastale pri 
prometnih nesrečah, je delež umrlih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil starejši voznik, večji in znaša 
21 % (največji (30 %) je pri starostni skupini od 35 do 44 let). Pri poškodovanih je delež manjši – delež hudo 
telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil starejši voznik, je 12 %, delež lažje telesno 
poškodovanih pa 6 %.

Tab 2: Število imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj

2. Analiza varnosti v cestnem prometu za 
starejše voznike motornih vozil

Starostni 
razred

Št. prome-
tnih nesreč

Posledice za udeležence Skupaj 
pošk. (H 

+ L)

Delež 
prometnih 

nesreč

Posledice pri udeležencih Skupaj 
pošk. (H 

+ L)Smrt
Huda tel. 

poškodba
Lažja tel. 

poškodba
Smrt

Huda tel. 
poškodba

Lažja tel. 
poškodba

15-17 let 2 0 0 2 2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

18-24 let 1412 8 44 1323 1367 13 % 10 % 16 % 15 % 15 %

25-34 let 3020 17 74 2742 2816 29 % 21 % 27 % 31 % 31 %

35-44 let 2450 24 78 2235 2313 23 % 30 % 28 % 26 % 26 %

45-54 let 1940 18 66 1752 1818 18 % 23 % 24 % 20 % 20 %

55-64 let 1059 11 25 935 960 10 % 14 % 9 % 11 % 11 %

nad 64 let 621 17 33 561 594 6 % 21 % 12 % 6 % 7 %

*Podatki so začasni.

Starostni razred Št. imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj (1. 1. 2013) %

15-17 let 5028 0

18-24 let 123914 9

25-34 let 265944 19

35-44 let 276674 20

45-54 let 270887 20

55-64 let 230062 17

nad 64 let 195115 14
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Na dan 1. 1. 2013 je bilo v Republiki Sloveniji 195.115 imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj, ki so bili stari 
65 let ali več (14 %). Če jih primerjamo z mladimi vozniki, lahko vidimo, da je starejših voznikov za 5 % več 
kot mladih voznikov (mladi vozniki so v starostnem razredu od 18 do 24 let).

Tab 3: Prometne nesreče in njihove posledice za starejše voznike motornih vozil na avtocestah in hitrih cestah

Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih vozil, starejših od 64 let, na avtocestah in hitrih 
cestah se v zadnjem obdobju minimalno zmanjšuje. Prav tako se zmanjšuje število umrlih in število poško-
dovanih starejših voznikov.

Leto Št. prometnih nesreč
Posledice 

Skupaj pošk.     (H + L)
Smrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba

2010 178 2 2 12 14

2011 210 2 4 23 27

2012 206 5 3 22 25

2013 196 1 3 21 24

2014* 194 1 4 18 22

primerjava med leto-
ma 2013 in 2014

-1 % 0 % 33 % -14 % -8 %

*Podatki so začasni.

25 %
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22 %

20 %

16 %
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premiki z vozilom

neprilagojena hitrost

nepravilna stran / smer vožnje

neustrezna varnostna razdalja

neupoštevanje pravil o prednosti

nepravilno prehitevanje

ostali vzroki

Graf: Vzrok prometne nesreče
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3. Nasveti za varno vožnjo po 
avtocesti in hitri cesti

Avtoceste veljajo za najvarnejše ceste, saj je pro-
metnih nesreč glede na število vozil in prevožene 
razdalje manj kot na drugih cestah. Če pa se zgodijo, 
imajo večinoma hujše posledice. Poleg nepravilnih 
premikov z vozilom so prevelika hitrost, nepravilna 
stran/smer vožnje in premajhna varnostna razdalja 
najpogostejši vzroki prometnih nesreč na avtocesti. 

Kaj je avtocesta? 
Avtocesta je državna cesta, ki je namenjena da-

ljinskemu prometu motornih vozil in je označena 
s predpisano prometno signalizacijo; njen sestavni 
del so tudi priključki nanjo in servisne prometne 
površine. Največja dovoljena hitrost na avtocesti je 
130 km/h, najmanjša pa 60 km/h.

Kaj je hitra cesta? 
Hitra cesta je državna cesta, rezervirana za pro-

met motornih vozil, ki izpolnjuje predpisane pogoje 

za hitro cesto in je označena s predpisano prometno 
signalizacijo. Povezuje najpomembnejša središča 
regionalnega pomena in se navezuje na avtoceste; 
njen sestavni del so tudi priključki nanjo. Največja 
dovoljena hitrost na hitri cesti je 110 km/h. 

Za uporabo avtocest in hitrih cest se v Sloveniji 
plačuje cestnina, in sicer v obliki vinjete (tedenske, 
mesečne ali letne), ki mora biti veljavna ter ustrezno 
nameščena na vetrobranskem steklu. Tovorna vozi-
la za uporabo avtoceste/hitre ceste plačujejo cestni-
no na cestninskih postajah.

Avtocesta ima dve fizično ločeni smerni vozišči. 
Smerno vozišče sestavljajo:
- dva prometna pasova (vozni in prehitevalni);
- odstavni pas - namenjen je ustavitvi vozil v sili, na 

njem ni dovoljen promet (nekatere slovenske avto-
ceste nimajo odstavnega pasu); 

Tab 4: Število prometnih nesreč in njihove posledice na avtocestah in hitrih cestah – povzročitelj nesreče je starejši 
voznik motornih vozil - ter posledice pri udeležencih

Število prometnih nesreč na avtocestah in hitrih cestah, ki jih je povzročil starejši voznik, se v zadnjem 
petletnem obdobju ni bistveno spremenilo. V letu 2014* se je pripetilo 125 (120) prometnih nesreč oz. 4 % več 
kot leto prej. V navedenih nesrečah sta umrla 2 (1) udeleženca cestnega prometa – 100-odstotno povečanje v 
primerjavi z letom 2013, 36 (30) se jih je hudo telesno poškodovalo oz. 20 % več kot leto prej. Prav tako se je 
povečalo število lažje telesno poškodovanih, in sicer za 18 %. Delež starejših voznikov med vsemi povzroči-
telji prometnih nesreč se je v zadnjem petletnem obdobju povečal s 4,8 % v letu 2010 na 7,2 % v letu 2014.wΩ

V zadnjem petletnem obdobju je bil najpogostejši vzrok prometne nesreče na avtocestah in hitrih cestah, 
ki jo je povzročil starejši voznik motornega vozila, v 25 % premik z vozilom (155 prometnih nesreč). Sledita 
mu neprilagojena hitrost – 22 % (136 PN) in nepravilna stran oz. smer vožnje – 20 % (125 PN).

Leto

Št. prometnih 
nesreč - povzro-

čitelj je voznik, 
starejši od 64 let

Posledice pri udeležencih
Skupaj pošk. 

(H + L)

Delež med vsemi 
povzr. prometnih 

nesrečSmrt Huda tel. poškodba Lažja tel. poškodba

2010 120 7 13 46 59 4,8 %

2011 134 3 8 46 54 6,3 %

2012 122 4 4 44 48 6,1 %

2013 120 1 4 30 34 6,4 %

  2014* 125 2 4 36 40 7,2 %



7[        ]Na hitri cesti veljajo podobna pravila kot na 
avtocesti, razlike so le v tehničnih značilnostih 
ceste
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- prometni pas za počasna vozila – na klancih, nanj 
se morajo umakniti počasna vozila;

- zaviralni pas - na njem zmanjšujemo hitrost, ko že-
limo zapustiti avtocesto; 

- pospeševalni pas - na njem pospešujemo pri vklju-
čevanju na avtocesto.

Na hitri cesti veljajo podobna pravila kot na avto-
cesti, razlike so le v tehničnih značilnostih ceste, saj 
so zaradi manjše vozne hitrosti vozni pasovi lahko 
ožji, pospeševalni in zaviralni pasovi pa krajši. Dru-
gih razlik ni.

3.1 Kako se pravilno vključiti na avtocesto
Na avtocesto se vključujemo po označenih pri-

ključkih, ki na koncu preidejo v pospeševalni pas. 
Na pospeševalnem pasu:
- vklopimo leve utripalke;
- pospešujemo toliko, da skušamo doseči hitrost vo-

zil, ki vozijo po voznem pasu avtoceste;
- pri tem pozorno spremljamo hitrost in oddaljenost 

od drugih vozil (pogledamo v notranje in zunanje 
vzvratno ogledalo ter čez ramo); 

- ko dosežemo primerno hitrost in smo prepričani, 
da se lahko varno vključimo, v blagem loku zapu-
stimo pospeševalni pas ter izklopimo utripalke.

Če se nam ne uspe pravočasno vključiti na pro-
metni pas avtoceste, nadaljujemo vožnjo po odstav-
nem pasu, vendar le toliko časa, kolikor je nujno 
potrebno za varno vključitev. Vožnja po odstavnem 
pasu je prepovedana, vendar je bistveno manj tve-
gana kot ustavitev na koncu pospeševalnega pasu. 
Če nam promet ne omogoča varnega vključevanja 
na vozni pas avtoceste, je bolj varno, da vožnjo s pri-
lagojeno hitrostjo nadaljujemo po odstavnem pasu 
(ko se vključevalni pas že spremeni v odstavnega). 

3.2 Smrtno nevarna vožnja v napačno 
smer

Še posebej moramo biti pozorni pri vključevanju 
na avtocesto, saj sta priključek za vključevanje in 
priključek za izključevanje običajno zelo blizu in iz 
različnih razlogov (slaba vidljivost, megla, dež, noč, 
nepazljivost itd.) se lahko zgodi, da zapeljemo na na-
pačen priključek in po avtocesti vozimo v napačno 
smer, kar je izjemno nevarno. Pozorni bodimo na 
znak za prepoved prometa v eno smer in na preven-
tivni obvestilni znak za napačno smer (v obliki roke: 
stop – napačna smer). 

Če ugotovimo, da smo na avtocesti zapeljali na 
nasprotni vozni pas, moramo svoje vozilo nemudo-
ma umakniti s prometnih površin. Za zavarovanje 

[      ]
Če se nam ne uspe pravočasno 
vključiti na prometni pas avtoceste, 
nadaljujemo vožnjo po odstavnem 
pasu, vendar le toliko časa, kolikor je 
nujno potrebno za varno vključitev.

Kako se pravilno vključiti na avtocesto
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kraja ob obračanju vozila je zaželeno, da pokličemo 
policijo ali upravljavce ceste ter jih zaprosimo za po-
moč.

Kaj storimo, če po radiu slišimo, da je na našem 
odseku avtoceste voznik, ki vozi v napačno smer?
- Smo bolj pozorni.
- Zmanjšamo hitrost.
- NE prehitevamo.
- Vozimo po desnem (voznem) pasu.
- Če je mogoče, zapeljemo na počivališče in počaka-

mo na preklic obvestila.

3.3 Ravnajmo defenzivno
- Med vožnjo nenehno spremljamo dogajanje PRED 

svojim vozilom (tudi daleč naprej), ZA vozilom in 
OB njem. Le na ta način lahko pravočasno ukre-
pamo ter uskladimo svojo vožnjo z okoliščinami in 
ravnanjem drugih voznikov. 

- Pri pogovoru s sopotniki ne obračamo glave. 
- Konstantno nadzorujemo hitrost vožnje na meril-

niku hitrosti.
- Pozorni smo na bočni veter, predvsem na mosto-

vih in viaduktih ter pri prehitevanju avtobusov in 
tovornih vozil.

- Kadar moramo zaradi različnih razlogov bistveno 
zmanjšati hitrost ali vozimo z zmanjšano hitrostjo, 

vklopimo varnostne utripalke.
- Zaradi večje hitrosti je priporočeno upoštevati tri-

sekundno varnostno razdaljo do vozila pred sabo. 
Razdaljo povečamo in zmanjšamo hitrost ob slabih 
vremenskih razmerah (dež, sneženje ali megla).

- Uporabljamo tempomat (regulator hitrosti), če ga 
vozilo ima. Na ta način prispemo na cilj bolj spoči-
ti.

Pri prehitevanju bodimo pozorni na promet za 
sabo! Za razliko od cest z dvosmernim prometom 
nam nevarnost na avtocestah v glavnem grozi od 
zadaj. Obstaja tveganje, da pred začetkom prehite-
vanja napačno ocenimo hitrost vozila za sabo. Zato 
vedno predvidimo dovolj časa za pravilno oceno hi-
trosti vozila, pred katerega bomo zapeljali. Še pose-
bej se prepričamo, da se nam ne približuje motorno 
kolo, saj je zaradi svoje oblike težje opazno, zlasti 
ob (pre)hitri vožnji. Prav tako moramo biti na pre-
hitevalnem pasu pozorni na vozila, ki se približujejo 
tovornemu vozilu ali vozijo za njim, saj bodo morda 
vozniki začeli prehitevati, ne da bi pravilno presodi-
li oddaljenost in hitrost našega vozila.

3.4 Kaj storimo, če se nam na avtocesti 
pokvari vozilo

Smrtno nevarna vožnja v napačno smer
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- Takoj zapeljemo skrajno desno na odstavni pas. Če vozimo po hitri cesti, se ustavimo 
v odstavni niši!

- Oblečemo si odsevni telovnik živo rumene ali živo oranžne barve z všitimi odsevnimi 
trakovi.

- Zavarujemo vozilo (varnostni trikotnik). Pri tem moramo biti zelo previdni – opazu-
jemo promet in pazimo nase!

- Potniki morajo nemudoma zapustiti vozilo in se umakniti s cestišča na varno (običaj-
no za varnostno ograjo). Tudi potniki morajo nositi odsevne telovnike.

- Ob robu avtoceste in hitre ceste so nameščeni stebrički s telefonskimi aparati (nepo-
sredna povezava z upravljavcem ceste) za priklic pomoči ob okvari ali nesreči. Pred-
nost uporabe tega telefona pred mobilnim telefonom je, da upravljavec takoj ve, kje 
smo.

- Okvarjeno vozilo lahko vlečemo le do najbližjega izvoza. Vlečno službo lahko pokliče 
DARS! Če smo član AMZS, so v članarino zajeti tudi stroški vleke vozila!

3.5 Kaj storimo, ko pred sabo opazimo zastoj
- Takoj vklopimo varnostne utripalke, da opozorimo voznike za sabo (pustimo jih vklo-

pljene, dokler smo v koloni zadnji).
- Čim prej in postopno zmanjšujemo hitrost vožnje.
- Pozorno spremljamo promet za sabo.

3.6 Kako ravnati v primeru zastoja zaradi prometne nesreče
S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, 

omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo 
možnost preživetja tudi do 40 %.

Pravilna razvrstitev vozil v primeru prometne nesreče na avtocesti pomembno 
vpliva na hitro odpravo zapore blokade avtoceste ter na hiter dostop do poškodovan-
cev, zato moramo ob vsakem zastoju upoštevati pravilo o razvrščanju vozil.

- Ob zastoju moramo med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu pustiti 
dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil oz. vozil s prednostjo. Ta so opremljena 
z modro ali rumeno lučjo (reševalci, gasilci, policija, izvajalec rednega vzdrževanja, 
inšpekcijske službe, vlečna služba …).

- Vozila na voznem pasu se razvrstijo na desno do robne črte, vozila na prehitevalnem 
pasu pa na skrajno levo stran do robne črte.

- Odstavni pas mora ostati prost.
- Ne ustavimo tik za vozilom pred sabo, saj s tem otežimo morebitno upravljanje vozila.
- Ostanemo v vozilu in ne hodimo po vozišču avtoceste oz. hitre ceste.

Na odstavnem pasu 
avtoceste niste varni!

Na odstavnem pasu 
ukrepajte pravilno!
1. Vklopite varnostne utripalke.  

Utripalke naj bodo ves čas vključene!
2. Obvezno oblecite odsevni telovnik.  

Ob izstopu iz vozila si vsi potniki oblecite odsevne 
telovnike in se umaknite za ograjo.

3. Postavite varnostni trikotnik.  
Varnostni trikotnik je smiselno hraniti v avtomobilu 
tako, da ga zlahka najdete. Zelo pomembno je, da se pri 
postavljanju trikotnika ne gibljete po odstavnem pasu 
avtoceste, ampak hodite vzdolž avtoceste za ograjo. 
Varnostni trikotnik postavite na razdalji od 80 do 100 
metrov od vozila in se takoj spet umaknite za ograjo.

4. Za klic na pomoč uporabite stebriček SOS.  
S telefonskim klicem prek stebrička SOS pristojne 
službe natančno določijo lokacijo, od koder kličete. 
Stebrički SOS so običajno med seboj oddaljeni dva 
kilometra.

Statistika nesreč 
na odstavnem pasu
- Vsako leto je na odstavnih pasovih avtocest v povprečju 

poškodovanih osem oseb, od tega štirje vzdrževalci 
avtocest;

- vsako leto se na odstavnih pasovih avtocest v povprečju 
zgodi 18 naletov na vzdrževalce avtocest in njihovo 
delovno opremo oziroma vozila ter 16 naletov na vozila, 
katerih vozniki so v sili ustavili na odstavnih pasovih.

Kar 50 odstotkov naletov na odstavnih pasovih 
povzročijo vozniki tovornih vozil!

Upoštevajte 
varnostne napotke!
• Vožnja po odstavnem pasu avtoceste je 

prepovedana! 

• Prehitevanje po odstavnem pasu je prepovedano! 

• Poskrbite za svojo varnost in varnost potnikov. 

Ko se vam na avtocesti pokvari vozilo:
1 2 3 4

S
O

S

Ko se vam na avtocesti pokvari vozilo:
1 2 3 4

S
O

S

Ko se vam na avtocesti pokvari vozilo:
1 2 3 4

S
O

S

Ko se vam na avtocesti pokvari vozilo:
1 2 3 4

S
O

S

1 2 3 4
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3.7 Kako pravilno zapustimo avtocesto
- Na prometnem pasu ne zmanjšujemo hitrosti, ampak to storimo šele na zaviralnem pasu. 
- Preden zapeljemo na zaviralni pas, vključimo desne utripalke in tako ostalim voznikom pravočasno sporoči-

mo, da zapuščamo avtocesto. 
- Ves čas na zaviralnem pasu postopno zmanjšujemo hitrost vožnje. 
- Ob koncu zaviralnega pasu prilagodimo hitrost vožnje prometni signalizaciji in drugim okoliščinam ter iz-

klopimo utripalke. Na vsakem priključku stoji (na rampi) prometni znak z dovoljeno hitrostjo, ki je lahko 
samo 40 km/h; upoštevajmo jo, saj le na ta način varno prevozimo priključek.
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3.8 Kakšno ravnanje je na avtocesti in 
hitri cesti PREPOVEDANO
Na vozišču je prepovedano:
- obračanje, 
- vzvratna vožnja, 
- ustavitev ali parkiranje, 
- prehitevanje po desni,
- vleka pokvarjenega vozila (izjema: če je okvara na-

stala na avtocesti ali hitri cesti, smemo pokvarjeno 
vozilo vleči do najbližjega izvoza).

Na odstavnem pasu je prepovedano:
- vožnja ali prehitevanje,
- ustavitev ali parkiranje (izjemi: ustavitev v sili, 

ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči). Če 
ustavimo v sili, moramo poskrbeti, da vozilo takoj 
odstranimo.

3.9 Vožnja v predoru

Vožnja skozi predore se bistveno razlikuje od tiste 
na odprti cesti. Prehitevanje v enocevnih predorih 
(npr. predor Karavanke) je prepovedano. V predo-
rih je prepovedano tudi obračati, voziti vzvratno ali 
ustavljati, razen v nujnih primerih, ko lahko vozilo 
ustavimo v odstavni niši - v tem primeru moramo 
motor vozila takoj ugasniti! Ob vstopu v predor in ob 
izstopu iz njega se, še posebej ob slabem vremenu, 
zelo hitro spremenijo vozne razmere, zato moramo 
biti bolj pozorni kot sicer.

Kako ravnati pri vožnji v predoru?
- Preden zapeljemo v predor, obvezno preverimo ra-

ven goriva v vozilu.
- Vključimo radio, poslušamo prometna obvestila na 

Radiu Slovenija – Val 202.
- Snamemo sončna očala.

- Opazujemo prometno signalizacijo - pred vstopom 
v predor smo pozorni na semaforje, ki so namešče-
ni na portalu pred vstopom v predor, in v nobenem 
primeru ne zapeljemo v predor, če na semaforjih 
gori rdeča luč!

- Vzdržujemo predpisano varnostno razdaljo. 
- Vozniki tovornih vozil v predorih ne smejo prehite-

vati.
- Spoštujemo prometne predpise in prometno signa-

lizacijo tako pred predorom kot tudi v njem.

3.10 Kaj storimo v primeru zastojev ali 
prometne nesreče v predoru
- Vklopimo vse štiri utripalke.
- Pozorni smo na prometno signalizacijo.
- Vzdržujemo varnostno razdaljo, ne glede na to, ali 

se kolona premika počasi ali stoji.
- Če se kolona ustavi, zapeljemo ob skrajni desni rob 

vozišča in ugasnemo motor. 
- Upoštevamo navodila upravljavca predora na fre-

kvenci Vala 202  ali po zvočniku v predoru.
- Upoštevamo prometno signalizacijo.
- Ne zapuščamo vozila po nepotrebnem.

3.11 Kaj storimo v primeru okvare vozila 
ali udeleženosti v prometni nesreči v 
predoru?
- Vklopimo vse štiri utripalke.
- Vozilo umaknemo v odstavno nišo, če to ni možno, 

pa ob skrajni desni rob vozišča.
- Ugasnemo motor in pustimo ključ v ključavnici za 

vžig motorja našega vozila.
- Previdno zapustimo vozilo.
- Pokličemo pomoč po telefonu za SOS – klic v sili in 

ne po mobilnem telefonu.
- Morebitnim poškodovanim nudimo prvo pomoč.
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V slabih vremenskih razmerah postane vožnja 
zahtevnejša. Pravočasno moramo prepoznati spre-
menjene pogoje vožnje in se jim znati prilagoditi. 
Zato v slabih vremenskih razmerah:
- zmanjšamo hitrost vožnje;
- povečamo varnostno razdaljo;
- se še bolj kot sicer izogibamo naglim premikom z 

vozilom.

Kaj je aquaplaning in kako ravnati?
Aquaplaning (vodni klin) je pojav, ko pnevmatika 

zaradi prevelike količine vode na cestišču izgubi stik 
s podlago. Do stresnega trenutka lahko pride tudi 
zaradi izrabljene pnevmatike, ki nima dovolj globo-
kega profila, zato guma ne more pravilno odvodnja-
vati stoječe vode na cestišču.

V najslabšem primeru lahko popolnoma izgubi-
mo nadzor nad vozilom, zato preventivno ob moč-
nejšem deževju oz. na cesti, kjer je veliko stoječe 
vode, prilagodimo hitrost razmeram. Ob nastanku 
aquaplaninga:
- takoj pritisnemo na stopalko sklopke; 
- trdno držimo volan; 
- ne zaviramo in 
- počakamo, da se ponovno vzpostavi stik med 

pnevmatikami in cestiščem.

Vožnja v megli
- Zmanjšamo hitrost in jo prilagodimo razmeram na 

cesti. 
- Ohranjamo zadostno varnostno razdaljo.
- Ne uporabljamo dolgih luči. Premočna luč se v me-

gli namreč odbija in lahko povzroči samozaslepi-
tev.

- Prižgemo zadnje meglenke. V gosti megli je po-
membno, da vidimo in smo vidni. Zadnje meglen-
ke služijo za boljšo orientacijo voznikov za nami. 
Če se vidljivost izboljša, ugasnemo zadnje meglen-
ke, da ne bi slepili vozil za nami. Uporaba zadnjih 
meglenk ni dovoljena na vozilu, za katerim vozi na 
majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil).

- Če smo prvi v koloni, vozimo s prižganimi spre-
dnjimi meglenkami. Če vozimo za nekim vozilom, 
moramo sprednje meglenke ugasniti, ker sicer mo-
timo ostale voznike.

- Še bolj smo previdni na območjih vzdrževalnih del. 
Zaradi megle so oznake in naprave za usmerjanje 
prometa pogosto težje razpoznavne. 

Kako ravnati v zimskih razmerah?
- Če ni nujno, se na pot z avtomobilom ne odpravi-

mo. Raje uporabimo javni potniški prevoz, kjer je 
to mogoče.

- Če pa že moramo z avtomobilom na pot, pred vo-
žnjo preverimo informacije o stanju na cestah in 
dobro očistimo vozilo (luči, vsa stekla in brisalce).

- Poskrbimo, da z vozila ne bodo padali ostanki ledu, 
snega in vode.

- Poskrbimo za ustrezno zimsko opremo vozila in 
preverimo, ali imamo dovolj tekočine za čiščenje 
vetrobranskega stekla.

- Pred daljšo vožnjo preverimo, ali imamo dovolj go-
riva.

- V vozilo v zimskem času spadajo metlica ali strgalo 
za čiščenje stekel ter tudi manjša lopata za kidanje 
snega in odeja, če na cesti ostanemo ujeti dlje časa.

- Med vožnjo smo zbrani in strpni do drugih udele-
žencev v prometu.

- Računamo na daljši čas potovanja in temu prilago-
dimo odhod od doma.

- Hitrost in način vožnje prilagodimo razmeram na 
cestišču:
o Povečamo varnostno razdaljo.
o Speljujemo in zaviramo umirjeno – na rahlo in 

postopno.
o V ovinkih smo pozorni zaradi možnega zdrsa 

s cestišča.
o Dosledno uporabljamo utripalke smernike.
o Še posebej smo pozorni na pešce.

4. Vožnja v neugodnih vremenskih 
razmerah
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Nevarnost, da so starejši vozniki motornih vozil pov-
zročitelji prometnih nesreč, se povečuje po njiho-
vem 65. letu. Od 74. do 85. leta je njihovo povprečje 
3 smrtne žrtve na 161 milijonov prevoženih kilome-
trov in je enako povprečju mladih voznikov. Od 85. 

leta dalje pa povprečje zraste na skoraj štirikrat višjo raven kot 
pri mladih voznikih (vir: AAA). Starejši, kot so vozniki, hitreje 
se zmanjšuje njihova zmožnost zaznavanja in slabše so njihove 
vozniške sposobnosti. Hkrati pa je zaradi večje ranljivosti sta-
rejših večja verjetnost, da bodo v nesreči, ki za mlajše morda ne 
bi bila zelo huda, utrpeli hujše poškodbe ali celo smrt. Običajno 
se zaradi starosti in/ali zdravstvenih težav zmanjšajo vozniške 
zmožnosti in sposobnosti.

Starost z vidika voznika pomeni upad življenjskih moči in 
zmanjšanje psihofizičnih sposobnosti, pomembnih za varno 
vožnjo. Bolezni in poškodbe dodatno prispevajo k poslabša-
nju telesnega in duševnega zdravja. S tem je povezano pogosto 
ali redno zdravljenje z različnimi vrstami zdravil. Vendar ni le 
starost sama po sebi tista, ki predstavlja večje tveganje za pro-
metno nesrečo. Bolj verjetno se tukaj kaže vpliv funkcionalne 
oviranosti, povezane z zdravstvenim stanjem posameznika ali 
z zdravil, ki jih starejši uživajo.

S podaljševanjem delovne dobe se podaljšuje tudi obdobje 
nujne aktivne udeležbe v prometu. Hkrati pa s staranjem prebi-
valstva narašča tudi število starejših voznikov. V začetku 30. let 
tega stoletja bo ena četrtina voznikov starejša od 65 let. Zaradi 
prometne varnosti bo potrebno spodbuditi razvoj in izvajanje 
posebnih programov usposabljanja, ki bi starejšim voznikom 
omogočili lažjo integracijo v sodobni promet ter hkrati izbolj-
šali samo prometno varnost te populacije.

Strategija »aktivnega staranja« je odgovor na demografske 
spremembe in postavlja v ospredje zahteve, da starejši ostanejo 
čim dlje aktivni, mobilni in da sami v večji meri skrbijo za svoje 
zdravje in socialno varnost.

V prihodnje bomo morali poskrbeti za prilagoditev okolja 
in vozil starejšim, hkrati pa se bodo morali na spremembe in 
na jutrišnji čas prilagoditi tudi starejši sami. Predvsem starejši 
vozniki bodo morali slediti hitro spreminjajočemu se tehnolo-
škemu razvoju ter biti dovolj poučeni in kritični do svojih zmo-
žnosti in sposobnosti za vožnjo. 

Vožnja motornega vozila je zahtevno delo, ki ga izboljšujemo 
s prakso in izkušnjami. Starejši vozniki imajo nedvomno veliko 
izkušenj. Vendar varen voznik ni le tisti, ki je z leti in s prakso 
razvil veščine vožnje, pač pa tudi tisti, ki ravna odgovorno in se 
zaveda svojih sposobnosti in omejitev.

5.1  Kako lahko starejši vozniki preventivno 
ukrepajo in ostanejo varni na cestah?

Če smo starejši voznik, je izjemno pomembno sledeče:
- Ohranjamo potrebne psihofizične sposobnosti in smo sezna-

njeni s svojim zdravstvenim stanjem. Z osebnim zdravnikom 
se posvetujemo o zdravstvenem stanju, poteku in vplivu bole-

zni na vozniške sposobnosti, redno spremljamo psihofizične 
sposobnosti in se posvetujemo o možnih posegih ali drugih 
ukrepih za njihovo izboljšanje (npr. uporaba progresivnih očal, 
operacija sive mrene, preventivni ukrepi ob sladkorni bolezni 
itd). 

- Ohranjamo in dopolnjujemo svoje znanje in spretnosti. Ude-
ležujemo se različnih tečajev, izobraževanj, usposabljanj in 
delavnic, ki so namenjeni varni vožnji in ponujajo vsebine, pri-
lagojene starejši populaciji.

- Seznanimo se s tehničnimi pripomočki, ki so na voljo v vozilih, 
in jih pri nakupu vozila v okviru finančnih zmožnosti doplača-
mo, če niso že serijsko vgrajeni, saj nam tudi ti pomagajo pri 
varni udeležbi v cestnem prometu (razni senzorji in kamere).

- Storimo največ, da zmanjšamo možnosti, da bi bili udeleženi 
v prometni nesreči. Posvetujemo se z inštruktorjem vožnje ali 
drugimi strokovnjaki s področja varne vožnje in se na ta način 
spopademo s strahovi in stiskami, s katerimi se srečujemo na 
cestah.

- Varno uporabljamo zdravila. Pazljivo preberemo navodila za 
uporabo, opozorila in opozorilne trikotnike na škatlicah zdra-
vil. O jemanju zdravil se posvetujemo z zdravnikom ali s far-
macevtom – predvsem moramo pridobiti informacije o vpli-
vu zdravil na vozniške sposobnosti, o pravilnem odmerjanju 
zdravil, o neželenih stranskih učinkih itd. Ravnati moramo po 
navodilih zdravnika in biti še posebej pozorni na sledeče zna-
ke po uporabi zdravil: zmedenost, razdražljivost, agresivnost, 
otopelost, vrtoglavica, slabost, telesna šibkost, motnje v vidu 
itd. Kadar jemljemo zdravila, ne uživamo alkohola.

- O razmerah na cestah se pravočasno, še pred odhodom na pot, 
pozanimamo pri Prometnoinformacijskem centru za državne 
ceste (PIC): www.promet.si ali na tel. št. 1970 oz. na brezplač-
nem odzivniku za stanje na avtocestah (080 22 44). Poslušamo 
Radio SI – Radio Slovenia International, ki deluje v okviru RTV 
Slovenija in je slišen tudi v avtocestnih predorih. Gre za 24-
urni program, katerega rdeča nit so ažurne servisne informa-
cije o prometu in vremenu.

5.2 Veljavnost vozniškega dovoljenja in zdravstveni 
pregled

Predpisi o podaljševanju vozniških dovoljenj so se spremeni-
li; v Zakonu o voznikih namreč piše, da se imetniku vozniškega 
dovoljenja, ki dopolni 70 let, vozniško dovoljenje podaljša le, če 
ob podaljšanju predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in 
duševno zdrav za vožnjo motornega vozila. Vozniško dovoljenje 
se podaljša za 5 let. Za voznike, ki so vozniško dovoljenje prido-
bili pred januarjem 2013, vozniško dovoljenje velja do dopolnje-
nega 80. leta starosti – to ostaja v veljavi. 

5. Priporočila za starejše voznike
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Naj še opomnimo vse lastnike papirnatih rožnatih vozniških 
dovoljenj, da bodo morali do aprila 2018 zamenjati obstoječe 
dokumente z novo plastično izkaznico.

Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja mora voz-
nik opraviti zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je 
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila. Obsta-
ja pa tudi kontrolni zdravstveni pregled za voznike, na katerega 
jih v skladu z zakonom napoti osebni zdravnik zaradi dvoma o 
telesni in duševni zmožnosti za vožnjo oz. ga predlaga policija, 
državni tožilec, sodišče, zdravstveni zavod ali delodajalec.

Zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja telesna in dušev-
na zmožnost za vožnjo, se opravi pri izvajalcu zdravstvene de-
javnosti (zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa) 
na podlagi:
- pregleda osnovne zdravstvene dokumentacije voznika, ki jo 

vodi osebni zdravnik, ter 
- kliničnega pregleda, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih 

funkcij za vožnjo motornih vozil.

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja se uporabljajo izvidi, ki niso 
starejši od treh mesecev.

Zdravniško spričevalo potrjuje:
- da je voznik zmožen za vožnjo motornega vozila;
- da je voznik zmožen za vožnjo motornega vozila z določenimi 

omejitvami (samo podnevi, na krajše razdalje);
- da voznik ni zmožen za vožnjo motornega vozila.

V prihodnosti si želimo, da zdravstveni pregled za starej-
še voznike ne bi predstavljal ovire oz. strahu, ampak bi služil 
predvsem za to, da se starejši vozniki seznanijo s svojim zdra-
vstvenim stanjem in s svojimi sposobnostmi ter zmožnostmi 
za varno vožnjo.
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[        ]
O razmerah na cestah se pravočasno, še 
pred odhodom na pot, pozanimamo pri 
Prometnoinformacijskem centru za državne 
ceste in poslušamo Radio SI .
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