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1 UVOD 
 

Danes živimo v družbi, ki bi jo lahko opredelili kot družbo staranja. Staranje prebivalstva je namreč 

v zahodnih, visoko razvitih družbah, vseprisotno in univerzalno dejstvo, saj se zaradi različnih 

demografskih sprememb in dejavnikov delež starejšega prebivalstva počasi, a konstantno viša. 

Takšni demografski premiki, ki drastično posegajo v strukturo prebivalstva, pa seveda močno 

vplivajo na širše družbeno okolje, družbeno infrastrukturo in njene sisteme.  

 

Ko govorimo o staranju prebivalstva v svetu, ki je kapitalistično naravnan in prilagojen (mladim) 

odraslim, ne smemo pozabiti na veliko stopnjo nevarnosti izključevanja in marginalizacije starejših. 

To se lahko dogaja na vseh ravneh njihovega vsakdana, mi pa smo se v sklopu seminarske naloge 

osredotočili predvsem na starejše v povezavi z njihovo mobilnostjo. Zanimalo nas je kako dobro so 

starejši vključeni v prometne infrastrukture, ali se nanje iz vidika mobilnosti pogosto pozablja, ali 

obstajajo določeni ukrepi in javne politike, ki urejajo področje mobilnosti starejših in kakšen je 

medijski diskurz o starejših v povezavi s prometom.  

 

Menimo, da se na starejše pogosto gleda kot na slabše prilagojene, počasnejše, motorično in 

senzorno bolj okorne, pozablja pa se na njihove izkušnje in znanje, ki so si ga pridobili skozi leta. 

Prav tako smo mnenja, da je nujno prepoznati koncept aktivnega staranja, saj je starejša populacija 

danes (v prihodnje pa bo to še toliko bolj očitno) veliko bolj avtonomna v svojem delovanju in 

predstavlja skupino aktivnih udeležencev v delovanju in ustvarjanju družbe. Koncept aktivnega 

staranja namreč izpostavlja predvsem usmerjeno aktivnost, ki prispeva h kvaliteti življenja starejših, 

temelji pa na mnogih principih, med drugim na univerzalnosti, participativnosti in 

(medgeneracijski) solidarnosti. 

 

Mobilnost predstavlja izredno pomemben vidik aktivnega in uravnovešenega staranja. Starejšim 

omogoča vzdrževanje svojih vsakodnevnih praks, preko katerih se vključujejo v družbo. Starejši 

lahko v prometni ureditvi zasedajo različne vloge, lahko so pešci, vozniki ali pa uporabniki javno 

prometnih storitev. Nas je zanimalo kako se na starejše gleda z vidika različnih vlog, ki jih imajo v 

prometnem sistemu. Ali se javne politike ukvarjajo z različnimi razsežnostmi problema starejših in 

mobilnosti? Ali se fokusirajo zgolj na en sam vidik, vidik prometne varnosti? Na tem mestu je 
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namreč smiselno razlikovati med potrebami avtonomnih starejših in starejših s fizičnimi ali 

senzoričnimi ovirami. Ali se ti dve kategoriji obravnava s skupnimi politikami in ukrepi, kljub temu 

da so potrebe in pričakovanja enih ali drugih popolnoma različne? Kakšen pa je splošen medijski 

diskurz o starejšem kot o vozniku? Ali se razlikuje od medijskega diskurza o starejših pešcih?  

 

V teoretskem uvodu očrtamo okvirje mobilnosti starejših v prometu, izpostavimo pomembnost 

koncepta aktivnega staranja in izpostavimo več vidikov mobilnosti starejših. Nato predstavimo tudi 

nekaj ugotovitev inštruktorja varne vožnje Braneta Legana iz Centra varne vožnje Vransko, s 

katerim smo opravili intervju o starejših v prometu. Sledi pregled javnih politik in ukrepov, ki se 

dotikajo vloge starejših v prometu. Pripravili smo tudi analizo medijskih vsebin, ki ponazarjajo 

specifičen diskurz o starejših v prometu. V zaključku povzamemo in interpretiramo ključne 

ugotovitve. 

 

2 MOBILNOST STAREJŠIH V PROSTORU 
 

Skupina starejšega prebivalstva postaja vse številčnejša in je močno povezana s tveganji, s katerimi 

se njeni akterji soočajo. V sklopu preučevanja starejših se največkrat ukvarjamo z vprašanjem 

kvalitete življenja. Slednja je inherentno povezana z različnimi tveganji kot so težave z oskrbo, 

dostopnosti do storitev, spoprijemanje z novimi tehnologijami, stanovanjskimi težavami, nasilnimi 

okolji, izobraževalnimi možnostmi, zaposlovanjem, itd. Kavčič (2011, 21) izpostavlja, da se 

spopadanje in upravljanje s tveganji odvija tako na individualni, kot tudi na kolektivni ravni. 

Vsakdanje življenje starejših je odraz ukrepov, ki se odvijajo na makro ravni, z javnimi 

institucionalnimi ukrepi, na mezzo ravni preko civilnih društev in iniciativ ter mikro ravni z omrežji 

poznanstev starejšega prebivalstva.  

 

Vse ravni delovanja starejši populaciji omogočajo kontinuirano delovanje v sferi vsakdanjega 

življenja.  Aktivnosti na različnih ravneh družbe producirajo družbeno vključenost starejših. Vse bolj 

se uveljavlja koncept aktivnega staranja, ki po Walkerju (2002, 124-125) izpostavlja predvsem 

povezavo med aktivnostjo in zdravjem. Namen koncepta je usmerjena aktivnost, ki prispeva h 

kvaliteti življenja starejših in temelji na univerzalnosti, participativnosti, kulturni partikularnosti, 

(medgeneracijski) solidarnosti, preventivi, pravicah in dolžnostih. Našteti pojmi prispevajo k 
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moderni aktivni strategiji aktivnega staranja. 

 

Koncept aktivnega staranja starejšemu prebivalstvu podeljuje mandat avtonomosti v njihovem 

delovanju, kajti interpretira jih kot aktivne udeležence v ustvarjanju družbe. Slednje izpostavlja tudi 

Hojnik-Zupanc (1997, 50). Namreč prepogosto se starejše zaradi slabšanja funkcionalnih 

sposobnosti marginalizira, medtem ko lastnosti kot sta zrelost in modrost ostaneta spregledani. Kot 

pomembna dejavnika uravnovešenega staranja poudarja »preventivno dejavnost zdravstvene in 

socialne politike za ohranjanje zdravja ter izobraženost prebivalstva«. Oba dejavnika sta rezultat 

prehodne postmoderne družbe, ki postavljata posameznika v aktivno vlogo, tako da je sam 

odgovoren za svoje zdravje. Ozaveščenost kot del preventivne funkcije predstavlja način, preko 

katerega starejši spoznavajo in zavejo vseh svojih možnosti za dostop do sistemski regulativ ter 

posledično individualno samostojnost, ki je v postmoderni družbi namenjena množicam, ne le 

manjšini (Hojnik-Zupanc 1997, 56). Pomemben vidik aktivnega ali uravnovešenega staranja 

predstavlja mobilnost. Starejšim omogoča vzdrževanje svojih vsakodnevnih praks ter s tem 

vključenosti v družbo, kjer se znajdejo v različnih vlogah kot so pešci, vozniki ali uporabniki javno 

prometnih storitev.  

 

2.1 Starejši v sistemu prometa 
 

Udejstvovanje v družbenih aktivnostih predpostavlja določeno stopnjo mobilnosti, ki je v primeru 

starejšega prebivalstva pogosto močno zmanjšana, saj je pogojena z dostopnostjo in 

pripravljenostjo   biti mobilen. Ponudniki prevoznih storitev se prilagajajo zahtevam trga oziroma 

starejšemu prebivalstvu, predvsem zaradi vse pogostejših javnih politik in ukrepov, ki zadevajo 

potrebe starejših. Pogosto največji problem postane implementacija politik in ukrepov, kjer najbolj 

izostanejo starejši (Kasper in Lubecki v Kasper in Scheiner 2002, 22). Slabše pogoje ali karakteristike 

prevoznih storitev starejši pogosto izkoristijo za izgovor ter opustitev določenih ali vseh družbenih 

aktivnosti.  

 

Na drugi strani se srečujemo z nasprotnim pojavom, ko starejši vse dlje ostajajo uporabniki 

individualnih prevoznih sredstev npr. avtomobilov. Tudi takrat, ko njihove senzorične sposobnosti 

niso več na nivoju, kot jih predpisuje zakonodaja. Problem se pojavi, ko je starejšim voznikom in 
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voznicam odvzeto vozniško dovoljenje, medtem ko lokalne infrastrukture ne dosegajo zahtevam 

potencialnih uporabnikov.  

 

Med pogostejšimi razlogi za zmanjšano stopnjo mobilnosti med starejšimi je sigurno padec v fizični 

pripravljenostjo ter nižjimi dohodki kot jih imajo mlajše starostne skupine. Nova generacija 

starostnikov bo po predikcijah imela več prihodkov, več avtomobilov, več vozniških dovoljenj, kar se 

bo manifestiralo v povečani uporabi avtomobilov ter s tem individualne mobilnosti (Tacken 1998, 

392). Hkrati bo nova generacija starostnikov posedovala novo znanje, ki zadeva uporabo novih 

informacijskih tehnologij, saj bo z njimi odrastla. Tako tehnološke inovacije, ki jih implementira 

potniški promet, ne bodo predstavljale tovrstnih izzivov, kot jih trenutni generaciji. 

 

Raziskovalci v projektu AENEAS so ugotovili, da se javni potniški sistemi soočajo z resnimi 

demografskimi izzivi. Namreč vse več je starejših uporabnikov, ki imajo svoje zahteve in 

pričakovanja, s katerimi se morajo ponudniki prilagoditi novi situaciji. Starejši bodo kmalu postali  

ključna demografska skupina uporabnikov, ki si želi dobre pogoje za realizacijo svojih dnevnih 

mobilnostnih potreb (Link in drugi 2010, 25-26). Slabši pogoji starejše odvračajo od uporabe javnih 

potniških sistemov. Četudi so na videz vzpostavljeni odlični, a pogosto kompleksni pogoji 

mobilnosti, se jih starejši ne bodo posluževali. Kajti uporaba sistema jim v tem primeru predstavlja 

prevelik funkcionalni izziv, zato bodo sistem raje opustili. Iz tega razloga so potrebne razne 

delavnice in izobraževanja, ki starejše pripravijo na uporabo določenega prevoznega sredstva. 

Oblike mobilnosti se realizirajo znotraj sistema bodisi preko individualne oblike (pešci, kolesarji, 

vozniki) ali preko participacije v infrastrukturah javnega prometa kot potnik. Sistemi ustvarjajo 

pogoje, ki omogočajo gibanje v prostoru ali mobilnost. Sistemom imanentna je predvidljivost in 

možnost ponavljanja z zelo majhno stopnjo tveganja. Preko mehanizmov sistemov si posamezniki 

lahko organizirajo dnevno-časovne prostorske vzorce (Urry 2007, 14-15). Sistemi predstavljajo 

orodje preko katerega si posamezniki, med njimi tudi starostniki, organizirajo svoje vsakdanje 

delovanje in realizacijo svojih družbenih aktivnosti.  

 

Učinkoviti prometni sistemi in ureditve so predpogoj za učinkovito mobilnost, ki starejšim 

zagotavlja kvaliteto življenja in posledično njihovo neodvisnost oziroma avtonomnost (Tacken 

1998, 380). Pomemben del razvoja avtonomnosti je proces individualizacije. Hojnik-Zupanc (1999, 
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28) individualizacijo opredeljuje kot proces »osebne transformacije in družbene participacije, je 

proces osebnostnega razvoja in rasti«. 

  

Preko procesa individualizacije posameznik razvija svojo samostojnost, analizira vsebino in oblikuje 

meje svoje zasebnosti, sprejema informacije, se nanje odziva in jih transformira ter nato vpliva na 

svoje okolje (Hojnik-Zupanc 1999, 28) Lep primer tovrstne implementacije so organizirane 

delavnice in izobraževanja za starejše, kjer lahko obnovijo svoje znanje in jih nato aplicirajo na svoje 

vsakodnevne prostočasovne aktivnosti. 

 

Tako kot vsaj življenjski prag tudi upokojitev predstavlja mejnik, ki ima svoj prednosti in slabosti. 

Upokojenci med prednosti štejejo odsotnost obveznosti, umirjenost, sprostitev, več prostega časa, 

več časa za družino in predvsem svobodnejši življenjski ritem. Med negativne vidike uvrščajo slabše 

gmotno stanje, upad v medosebnih stikih, družbenih srečanjih. Stopnjo dejavnosti lahko 

interpretiramo kot začetni indikator nesamostojnega življenja v starosti (Hojnik-Zupanc 1999, 85). 

Zopet se izkaže za neizmerno pomembno vzdrževanje aktivnosti pri starejši populaciji, saj slednja 

implicira družbeno življenje, ki ga je mnogo težje revitalizirati kot pa ohranjati na določeni ravni. 

Mobilnost z vsemi svojimi orodji in mehanizmi posameznikom predstavlja platformo, katere 

potenciali lahko ostanejo neizkoriščeni, lahko pa prispevajo k bogatejšemu vsakdanu. 

 

2.2 Mobilnost kot orodje aktivnosti starejših 
 

Pomembni dejavniki kot so konstantne izboljšave v zdravstvenih storitvah, višji izobrazbi populacije 

in nasploh demografski premik k družbi starostnikov se manifestira v obliki diverzificiranih 

življenjskih slogov posameznikov. Skupina starejših prebivalcev se ukvarja s številnimi heterogenimi 

praksami, med katere lahko prištevamo športne, kulturne in rekreacijske aktivnosti. Vse pogosteje 

pa se starejši udeležujejo tudi raznovrstnih izobraževalnih dejavnosti (npr. Univerza za tretje 

življenjsko obdobje), prostovoljnih dejavnosti, obiskujejo sorodnike, prijatelje in znance. Nova 

generacija starostnikov se preko različnih družbenih praks odmika od stereotipnih predstav 

upokojencev, ki živijo togih ustaljenih okvirih. Osebne preference postajajo vse pomembnejša 

determinanta, ki določa nove vzorce aktivnosti. Spremenljivke, kot sta starost in zdravstveni status 

niso več v ospredju.  
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Slovenija predstavlja izredno razseljeno okolje, velik del populacije biva v suburbanih ali ruralnih 

okoljih, kjer niso vzpostavljeni zadostni pogoji za udejanjanje učinkovite izrabe javno prometnih 

sredstev. V tovrstnih okoljih je premagovanje razdalj s hojo ali kolesom prevelik zalogaj. Še posebej 

to velja za skupino starostnikov, ki tovrstnih fizičnih naporov ni več zmožna. V tovrstnih okoljih je 

močno povečana raba osebnega avtomobila. V prihodnosti bo zelo velik izziv predstavljala zahteva 

po učinkoviti infrastrukturi, v primeru starostnikov, predvsem po učinkovitih javno prometnih 

infrastrukturah. Slednje bo ciljnim skupinam potrebno ustrezno predstaviti in jih v njihovo uporabo 

prepričati. 

 

Na tem mestu je potrebno razlikovati med potrebami starejših uporabnikov in starejšimi uporabniki 

s fizičnimi ali senzoričnimi ovirami. Mnogokrat se kategoriji obravnava s skupnimi politikami in 

ukrepi, kljub temu da so potrebe in pričakovanja enih ali drugih popolnoma različne. Prvi od 

ponudnikov storitev pričakujejo izboljšave na področju varnosti in nezapletene uporabe. Njihove 

težave so bolj družbene, psihološke in spoznavne narave. Fizično in senzorično ovirane osebe pa v 

nasprotju s prvimi predvsem zahtevajo ukrepe, ki jim bodo omogočili maksimalno dostopnost. 

 

V Sloveniji bodo pomembne spremembe, ki se bodo odvijale na relaciji urbano - ruralno. 

Načrtovanje kolektivnih in standardiziranih javno prometnih infrastruktur v prostoru, postaja zaradi 

izredno diverzificiranih in individualiziranih življenjskih slogov, nemogoče. Raba osebnih 

avtomobilov je še vedno v porastu ter tako zavira razvoj javnih prometnih sredstev. 

 

3 STAREJŠI KOT VOZNIKI 
 

Izhajajoč iz avtomobiličnih vedenjskih vzorcev in vrednotnih usmeritev naše družbe smo ravno 

vključevanje oz. izključevanje starejših voznikov iz cestnega prometa prepoznali kot ključen 

problem mobilnosti starejših pri nas oz. kot element mobilnosti starejših, ki se mu posveča največ 

pozornosti. Da bi dobili približen občutek o tem, kateri način mobilnosti je najbolj zastopan med 

starejšimi, smo uporabili podatke javnomnenjske raziskave Spreminjanje prometne ureditve v 

Ljubljani in ljubljanski regiji (CIVITAS Elan 2008), izvedene v okviru evropskega projekta CIVITAS 

Elan. 
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Empirične podatke o izbiri načina mobilnosti pridobljenih z odgovori na vprašanje »Katero 

prevozno običajno uporabljate za prihod na delo (v šolo)?« (v primeru starejših, ki niso zaposleni 

oz. ne hodijo v šolo, gre za najpogostejše vsakdanje poti) smo križali s demografskimi podatki. 

Izločili smo kategorijo starejših od 55 let in ugotovili, da so deleži po prevoznih sredstvih naslednji. 

Največ 28, 6 % vprašanih starejših svoje vsakdanje poti opravlja prav z avtomobilom. Nekoliko manj 

25,1 % jih vsakdanje poti opravlja z avtobusom, 24,6% pa peš. Skoraj zanemarljivo malo pa z 

vlakom (3 %) ali mopedom oz. motornim kolesom (0,5 %). Avtomobil torej tudi v starosti ostaja 

pomemben način premagovanja razdalj. 

 

Graf 1: Izbira načina mobilnosti za vsakdanje poti – nad 55 let 

 

 

Na podlagi teoretskih izhodišč in empiričnih dokazov o relativno močni zastopanosti starejših 

voznikov v prometu nas je zanimalo, kako se s tem povezanih izzivov lotevajo akterji na mezo ravni. 

Zato smo opravili intervju z inštruktorjem varne vožnje Branetom Leganom iz Centra varne vožnje 

Vransko. Z njim, kot strokovnjakom na tem področju, in predstavnikom organizacije smo izvedli 

strukturiran intervju, pri čemer so nas zanimala tako sredstva, s katerimi v organizaciji pristopajo k 

starejšim voznikom kot tudi njegov strokovni in izkušen vpogled v problem. 

 

Uspešna integracija starejših v sistem prometa, predvsem z vidika individualne mobilnosti oziroma 

uporabe osebnih vozil, še zdaleč ni samoumevna. Ravno tako problematika ni tako pereča kot si 
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marsikdo predstavlja. Starejšim uporabnikom v prometu fizične in senzorične funkcije res upadajo, 

vendar slednje pogosto nadoknadijo s stopnjo izkušenj, ki so jih pridobili. Organizacije kot je na 

primer AMZS, ki preko Centra za varno vožnjo Vransko (CVV) skuša osveščati in izobraževati starejše 

udeležence v prometu.  

 

CVV starejšim udeležencem ponuja programe, ki jim pomagajo pri preverjanju psiho-fizičnih 

reakcij, kakor tudi pri obnavljanju teoretičnega znanja. Po besedah Braneta Legana, inštruktorja s 

CVV, zanimanje starejših je, a kljub temu je udeležba minimalna. Kot velik uspeh izpostavlja 

organizacijo Dneva za starostnike ter udeležbo na Festivalu za 3. življenjsko obdobje, kjer so 

uspešno promovirali oblike in možnosti dodatnega pridobivanja spretnosti in znanja. Večji interes 

je za običajen, splošen tečaj varne vožnje (Glej prilogo A). 

 

Udeležba starejših v prometnem sistemu je zelo različna in predvsem odvisna od okolja, izpostavlja 

inštruktor Brane Legan. Razlike v okolju ruralno-urbano so precejšnje, kajti starejši iz urbanih okolij 

so bolj navajeni kompleksne in spreminjajoče prometne ureditve in se lažje odpravijo v druge kraje, 

medtem ko starejši iz ruralnih okolij obvladajo predvsem domače okolje in jim novo ali drugače 

urejeni prometni režimi, nove tehnologije predstavljajo velik izziv. Zato se tovrstnim situacijam 

izogibajo ter tako na svoj način zmanjšujejo tveganje, saj se zavedajo svojih težav z vidom, sluhom, 

a priznati jih ne želijo. Starejši deficite kompenzirajo z veliko mero izkušenj, kar po besedah 

inštruktorja Legana, enim uspeva bolj, drugim manj (Glej prilogo A). 

 

Prav tako meni, da starostniki varnosti drugih v prometu ne ogrožajo bolj od ostalih, pogosto se 

odločajo za previdnejšo vožnjo oziroma vožnjo z nižjo hitrostjo, ki pri ostalih udeležencih v prometu 

zbuja določeno mero nestrpnosti, ki nato vodi v tveganja in nevarnosti. Potrebno je tudi poudariti, 

da je previdnejša vožnja tudi odraz pomanjkanja znanja. Tako imenovane luknje v znanju pa so 

prisotne v vseh generacijah voznikov, pri starejših pridejo seveda bolj do izraza. Problem je tudi 

pomanjkljivo preverjanje znanja vseh generacij voznikov (Glej prilogo A). 

 

Sogovornik je opozoril še na dodaten vidik, ki zadeva varnost v prometu, namreč izpostavlja, da bi 

zdravstvo oziroma preverjanje psiho-fizičnega stanja voznikov morali biti bolj temeljito. Standardi 

so namreč pogosto preveč ohlapni, saj se pri izdajanju zdravniških spričeval pogosto porajajo dvomi 
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o ustreznosti. Pogosto bi pri starejših bili potrebni dodatni pregledi, še posebej v primerih, ko 

starejši uživajo zdravila, ki utegnejo vplivati na njihove sposobnosti med vožnjo (Glej prilogo A). 

 

Kot smo ugotovili ustrezni programi in tečaji za ohranjanje, obnavljanje in preverjanje znanja ter 

spretnosti, ki zadevajo udeležbo v prometu, obstajajo. Manjka zgolj še intenzivnejša promocija 

programov in premik v mentaliteti. Namreč, ne zgolj starejši vozniki, temveč tudi ostala populacija 

si mora priznati določene napake in pomanjkljivosti ter ne sme dodatnega izobraževanje 

interpretirati kot svojo lastno nesposobnost, ampak kot prispevek k varnosti v prometu. Hkrati je 

potrebno povečati toleranco do starejših voznikov. Več koristi in pozitivnih posledic prinašata 

potrpežljivost in spodbuda. Dodajmo še, da bi bila potrebna revizija postopkov pridobivanja 

zdravniških spričeval, saj so pogosto sporna ter tako predstavljajo dodaten faktor tveganja v 

sistemu prometa. 

 

4 PREGLED RELEVANTNIH POLITIK 
 

4.1 Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (RePPRS)  
 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije je bila oblikovana na nacionalni ravni, s strani 

ministrstva za infrastrukturo in prostor in v Državnem zboru RS sprejeta 3. maja 2006 (RePPRS). 

Njeni ključni cilji se nanašajo na izzive časa, saj živimo v globaliziranem svetu, v katerem je 

mobilnost ključnega pomena. Je dokument, ki želi urediti prometno politiko v Sloveniji tudi za 

prihodnost in opredeljuje ključna izhodišča, cilje in ukrepe za doseganje teh ciljev ter ključne 

nosilce prometne politike. Glavni cilj, oziroma vizija resolucije je s prometno politiko oblikovati 

takšne ukrepe, ki bodo odgovarjali na izzive razvoja prometnih tokov in omogočile sinergijsko 

sodelovanje različnih prometnih sistemov. Izpostavlja se nujnost zagotavljanja enotnega delovanja 

vseh prometnih sistemov, še posebej zdaj, ko je Slovenija članica Evropske Unije (RePPRS, 1). 

Resolucija sicer ni izključno namenjena starejšemu prebivalstvu v prometu, a se v par členih 

dotakne tudi izzivov, ki jih za promet predstavljajo starejši. V petem členu podpoglavja o viziji 

mobilnosti prebivalstva (RePPRS, 7) tako ugotavlja, da bo po napovedih Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS) »starejšo populacijo v letu 2020 predstavljalo 18 odstotkov vsega 
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prebivalstva«. To pomeni, da je treba starejši populaciji posvetiti visoko stopnjo pozornosti, da 

ostanejo vključeni v družbo. Resolucija to prepoznava, izpostavlja pa predvsem potrebe starejših 

kot potnikov znotraj javnega prometa. Pravi, da »visoke zahteve glede varnosti, udobnosti in še 

posebej dostopnosti, ki jih ta populacija ima, narekujejo posebno skrb in pozornost pri spodbujanju 

uporabe javnih prevoznih sredstev«. Cilj je načrtovati takšna prevozna sredstva in spremljajoče 

infrastrukture, ki bodo upoštevala različne potrebe posameznikov, pri tem se izpostavi predvsem 

nujnost zagotavljanja enakovrednih možnosti uporabe prevoznih sredstev vsem, ki so stalno ali pa 

začasno telesno in senzorno ovirani. Vidimo lahko, da se starejšo populacijo v tem členu enači 

predvsem s fizičnimi oziroma senzoričnimi ovirami. 

 

Temu je tako tudi v šestem členu, ki govori o vzgoji za ustvarjanje potniškega prometa na 

intermodalni način. Starejši so obravnavani kot potniki javnega prometa, ki jim je pri načrtovanju 

intermodalnih terminalov potrebno zagotoviti enakovredne možnosti, tako, da se upošteva njihove 

potrebe kot »začasno ali stalno telesno in senzorno oviranih oseb« (RePPRS, 7). 

 

Prav tako pa v tretjem členu podpoglavja o ukrepih na področju prometne infrastrukture piše, da 

se bodo cilji na področju prometne infrastrukture dosegali z ukrepi »vlaganja v prometno 

infrastrukturo, ki zagotavljajo enakopravne pogoje za dostopnost začasno ali stalno telesno in 

senzorno oviranim osebam (invalidom, starejšim osebam, materam z otroki, nosečnicam ...).« 

(RePPRS, 18-19). 

4.2 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) 
 

Zakon o varnosti cestnega prometa je na nacionalni ravni potrdil Državni zbor RS 9. julija 2004. O 

starejših kot udeležencih v cestnem prometu govori zgolj v drugem členu o načelih cestnega 

prometa.  

»Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v 

celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci dolžni nanje 

posebno paziti in jim, če zakon tako določa, tudi pomagati.« (ZVCP-1, 2. čl.). 

Starejši so obravnavani kot udeleženci, na katere je potrebno paziti, saj se lahko zgodi, da niso v 

celoti sposobni avtonomne in aktivne udeležbe v cestnem prometu. 
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4.3 Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve 
politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 

2011−2020  
 

Javna politika na ravni Evropske Unije, ki se vsaj delno, oziroma na nekaterih mestih nanaša na 

starejše prebivalstvo, je izdana iz strani Evropske komisije in obravnava usmeritve politike na 

področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020. Predvideni ukrepi so: »spodbujanje 

uporabnikov cest k varnejši vožnji z uvedbo evropske strategije za izobraževanje in usposabljanje o 

varnosti v cestnem prometu; izvajanje predpisov o varnosti cestnega prometa po vsej Evropi in 

posledično enaka obravnava državljanov EU, kadar kršijo prometne predpise; spodbujanje držav 

EU, da na podeželskih cestah uporabljajo varnostne predpise, ki se že uporabljajo za glavne ceste in 

tunele; priznavanje tehničnih pregledov v vseh državah EU /…/; boljša varnost ranljivejših skupin 

uporabnikov cest /…/; učinkovitejša orodja za zbiranje in analiziranje podatkov o nesrečah ter s tem 

boljši pregled nad varnostjo cestnega prometa v državah EU in natančnejši podatki za pripravo 

novih ukrepov o varnosti cestnega prometa.« (Evropski prostor varnosti v cestnem prometu). 

Točke, ki se nanašajo na starejše prebivalstvo se nanašajo na nekatere strateške cilje, ki se naj 

uresničujejo skozi zgoraj navedene ukrepe. Prvi cilj je tako »izboljšati izobraževanje in 

usposabljanje udeležencev v cestnem prometu« (Evropski prostor varnosti v cestnem prometu, 5). 

V sklopu tega cilja smernice obravnavajo učenje pred vozniškim izpitom, vozniški izpit in 

usposabljanje po pridobitvi vozniškega izpita, ki je še posebej relevantno za starejše voznike, saj bo 

»zaradi staranja evropskega prebivalstva vedno pomembnejše, da bodo starejši še naprej sposobni 

voziti.« (Evropski prostor varnosti v cestnem prometu, 5-6). Vidimo lahko, da je na tej točki starejše 

prebivalstvo razumljeno v sklopu individualne mobilnosti in sicer kot aktivni udeleženci cestnega 

prometa – vozniki. Starejši tako niso obravnavani zgolj kot udeleženci v javnem prometu ali pešci. 

So pa hkrati videni tudi kot motorično, fizično in senzorno ovirani, saj se izpostavi tudi dejstvo, da 

bo pri morebitnih ukrepih na tem področju treba »upoštevati invalide, pravico starejših do 

mobilnosti ter sprejetje alternativnih rešitev« (Evropski prostor varnosti v cestnem prometu, 6). 

 

V sedmem cilju je govora o potrebi po zaščiti ranljivih udeležencev v cestnem prometu. Pri tem se 

izpostavlja ranljivost voznikov motoriziranih dvokoles, pešcev in kolesarjev ter starejših in invalidov. 

Starejši, majhni otroci in invalidi so kategorije udeležencev v cestnem prometu, ki so »sami po sebi 

„bolj ogroženi“ /…/ ne glede na to, kakšno je njihovo mesto v prometu (pešec, voznik, potnik). Ta 
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ogroženost je še posebej velika v mestnih območjih« (Evropski prostor varnosti v cestnem 

prometu, 11).  Vidimo lahko, da so nekateri udeleženci v cestnem prometu ranljivi zaradi svoje 

vloge (npr. vozniki motoriziranih dvokoles ali kolesarji), drugi pa zato, ker so takšni »sami po sebi«  

to je, ker imajo kompromirane fizične in senzorične sposobnosti ali slabšo motoriko. V to zadnjo 

kategorijo, spadajo predvsem starejši in invalidi.  

 

»Leta 2008 je bilo 20 % smrtnih žrtev v cestnem prometu starejših (40 % pešcev). Zaradi staranja 

populacije je nujno treba oceniti ranljivost starejših v cestnem prometu. Tudi invalidi so močno 

ogroženi. Na tem področju je znanje še vedno zelo omejeno, zato je treba spodbujati usmerjene 

raziskave, med drugim o medicinskih merilih za ocenjevanje sposobnosti za vožnjo« (Evropski 

prostor varnosti v cestnem prometu, 13). 

4.4 Akcije NPVCP (Nacionalni program varnosti cestnega prometa 
v Republiki Sloveniji) – Akcijski načrt starejši vozniki 

 

Če so resolucije, zakoni in direktive s strani ministrstva in Evropske komisije veliko bolj splošne in 

namenjene predvsem varnosti v prometni ureditvi, pa se na nacionalni ravni odvijajo tudi 

določene akcije, ki so veliko ožje. Tako se v sklopu Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa izvajajo akcije NPVCP (nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki 

Sloveniji), ena izmed njih pa je prav ciljno fokusirana na skupino starejših voznikov. Namen 

preventivne akcije za starejše voznike je z različnimi aktivnostmi in sodelovanjem z izpitnimi centri 

po Sloveniji povečati prometno varnost starejših voznikov, s tem pa »povišati njihovo stopnjo 

osveščenosti in usposobljenosti glede na posebne nevarnosti pri vožnji, ki izvirajo iz njihovih 

osebnostnih lastnosti« (AVP-RS Starejši vozniki). Ugotavljajo namreč, da se število prometnih 

nesreč z udeležbo voznikov starejših od 64 let v zadnjem tri letnem obdobju povečuje: »v letu 

2011 je bilo 27 % več nesreč kot v letu 2009. Starejši vozniki so v zadnjem tri letnem obdobju 

povzročitelji 66 % prometnih nesreč, medtem ko je odstotek prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

katerih povzročitelji so starejši vozniki, kar 71%. Glavni razlog za nastanek prometne nesreče je 

nekontroliran premik z vozilom« (AVP-RS Starejši vozniki). 

 

Akcija je bila osnovana v Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 in 

tudi zato prepoznava staranje prebivalstva kot aktualni družbeni trend. Ker s staranjem prebivalstva 
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seveda narašča tudi število starejših voznikov, hkrati pa se podaljšuje tudi obdobje nujne aktivne 

udeležbe v prometu, je namen akcije predvsem ohraniti starejše čim dlje samostojno mobilne in 

varne v cestnem prometu(AVP-RS Starejši vozniki). 

 

Cilj akcijskega načrta starejši vozniki (Samostojna in varna mobilnost starejših voznic in voznikov 

2012, 2) je tako zagotavljati starejšim voznicam in voznikom »samostojno in varno mobilnost z 

motornimi vozili«. Glavno vodilo je: »starejše ohranimo mobilne in njihovo mobilnost varno«. 

4.5 Akcija Bodi preViden 
 

Vsako leto se v oktobru s sloganom »bodi previden« prične akcija Pešec, ki jo v okviru NPVCP 

koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Fokusirana je na točno 

določeno ciljno skupino udeležencev v prometu – na pešce, traja pa vse zimske mesece, ko je 

vidljivost pešcev zaradi teme najslabša. Osnovni namen akcije je opozoriti in osvestiti pešce o 

uporabi odsevnih predmetov, na drugi strani pa opozoriti voznike na večjo pozornost pešcem, kot 

eni izmed najbolj ranljivih in ogroženih skupin udeležencev v prometu. Akcija sicer poteka v 

sodelovanju z institucijami, ki sicer skrbijo za večjo prometno varnost: »Ministrstvo za promet, 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za notranje zadeve - Policija, 

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, AMZS, Rdeči križ Slovenije, Zveza 

združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter Zavod Varna pot« (AVP-RS Bodi preViden).  

 

Akcija targetira dve ciljni skupini, ki sta med pešci še posebej ogroženi – otroke do 10 let in starejše 

nad 65 let. Ugotavlja, da »med pešci glede na starostne skupine ostajajo najbolj ogroženi starejši 

pešci nad 65 let, med poškodovanimi pa tudi otroci in mladostniki« (AVP-RS Bodi preViden). 

4.6 Glavni zaključki analize politik in ukrepov 
 

Analiza javnih ukrepov in politik je pokazala, da se v zakonih, direktivah in resolucijah na nacionalni 

ravni in na ravni Evropske Unije na starejše udeležence sicer ne pozablja, a jim v širši sliki ni 

namenjenega prav dosti prostora. Predvsem se govori o njihovi varnosti in o dejstvu, da so slabše 

senzorično in motorično sposobni, manj, oziroma praktično nič, pa o drugih vidikih mobilnosti 

starejših, kot je na primer vključevanje starejših v prometni sistem in zagotavljanje avtonomnosti v 
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prometu starejšim posameznikom.  

 

V sklopu Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije, kjer je starejšim namenjenega nekoliko 

več prostora kot v Zakonu o varnosti v cestnem prometu, so starejši obravnavani predvsem kot 

udeleženci oziroma potniki v javnem prometu in ne kot vozniki. Na starejše kot na voznike se 

osredotočajo evropske smernice za varnost v cestnem prometu in akcijski načrt starejši vozniki 

Agencije za varnost prometa Republike Slovenije. Starejši kot pešci pa so obravnavani predvsem 

skozi akcijo Bodi preViden, ki se prav tako izvaja pod koordinatorstvom Agencije za varnost 

prometa Republike Slovenije. 

 

V sklopu oblikovanja javnih politik, ki se tičejo starejših v prometu bo treba v prihodnosti 

prepoznati koncept aktivnega staranja prebivalstva, saj so trenutno precej omejene z vidikom 

starejših udeležencev prometa kot fizično, motorično in senzorično slabše prilagojenih. Ker je 

staranje prebivalstva družbeni trend, ki se mu v prihodnosti ne bo dalo izogniti, bo treba biti v 

prihodnje še veliko bolj pozoren do vprašanj mobilnosti starejših in implementacije koncepta 

aktivnega staranja skozi aktivno udeležbo starejših v prometu, pa naj bo to kot voznikov, pešcev, 

kolesarjev ali uporabnikov javnega prometa in pripadajoče infrastrukture. 

 

5 ANALIZA MEDIJSKIH VSEBIN IN DISKURZA 
 

5.1 Metodološka pojasnila 
 

Analize medijskega diskurza smo se lotili izrazito selektivno, tako, da smo analizirali rezultate 

iskalnih nizov spletnih iskalnikov. Iskali smo z besednimi zvezami, ki so vključevale termin 

»starejši« ali »starejša« in »promet« ali »voznik/voznica«ali »kolesar/kolesarka« ali »pešec/peška« 

ali »avtobus«. Časovno smo se omejili na objave stare največ pet let, saj se tako način poročanja 

kot sam družbeni diskurz ne spreminjata iz dneva v dan in je torej smiselno pregledati čim več 

relevantnih vsebin zadnji nekaj let. Glede na sistem razvrščanja po ustreznosti in branosti, ki ga 

uporablja iskalnik, smo torej dobili za analizo družbenega diskurza kar najbolj relevantne primere. 
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Pri analizi smo izhajali iz predhodnih ugotovitev, da je položaj starejših v mobilnostnem sistemu oz. 

prometni ureditvi zelo heterogen glede na to, kakšen način mobilnosti ali prevozno sredstvo le-ti 

izberejo. Pri tem smo skušali odgovoriti na vprašanji: (1) kako so starejši kot udeleženci v prometu 

obravnavani v medijih? (2) ali se način obravnave razlikuje glede na način mobilnosti oz. prevozno 

sredstvo? 

5.2 Analiza 
 

Osrednja tema velike večine medijskih vsebin je prometna varnost. Še zlasti je ta tema v ospredju 

pri vsebinah formalne oz. institucionalne narave. Pri tem gre izpostaviti, da je manj vsebin, kjer bi 

bili starejši udeleženci v prometu obravnavani celostno. Običajno so obravnavani samo v eni od 

vlog – kot pešci, kot kolesarji ali kot vozniki. Nekaj primerov: 

 Spletna stran Javne agencije RS za varnost v prometu, kjer so predstavljeni preventivni 

ukrepi za varnost v prometu – akcija Bodi preViden, kjer so starejši torej obravnavani kot 

pešci (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa). 

 Spletna stran Evropske komisije, kjer so podrobneje obravnavana tako tveganja kot 

prednosti starejših voznikov in so v nasprotju z najpogostejšimi stereotipi, sklepamo lahko, 

da jih poskušajo izničiti. To dokazujeta naslednji pasaži: »Starejši vozniki bolj ogrožajo svojo 

kot varnost drugih udeležencev v prometu.« »Starejši vozniki imajo morda slabše fizične 

zmožnosti, zato pa se lahko zanesejo na svoje dolgoletne vozniške izkušnje.« (Evropska 

komisija) 

 Spletna stran Zavoda za prometno varnost, kjer je predstavljena zloženka Starejši voznik 

(Zavod za prometno varnost). 

 Na spletni strani Slovenske policije so predstavljeni preventivni ukrepi varne vožnje s 

kolesom, pri čemer je prav tako predstavljena večja ranljivost starejših kolesarjev 

(Ministrstvo za notranje zadeve POLICIJA). 

Te teme nato skoraj brez komentarjev povzemajo spletne strani občin in pokrajin (npr. Pomurje), 

organizacij in portalov za starejše (npr. Vzajemnost) ter množični mediji. Neinstitucionalne 

medijske vsebine se prav tako povečini navezujejo na varnost oz. nevarnost starejših v prometu. 

 Na portalu Siol tako predstavljajo zbornik in zloženko z naslovom Starejši voznik in navajajo 

razmerja med vzroki prometnih nezgod, katerih povzročitelji so starejši vozniki. Avtor ob 

tem navaja, da je odnos do starejših sicer opredeljen v načelih cestnega prometa, vendar 
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zgolj kot razmerje med voznikom in pešcem ter se ob tem sprašuje ali varnosti starejših v 

prometu ne bi povečala nalepka z napisom "Old man on board" na avtomobilu, ki bi 

sporočala, da vozilo opravlja starejša oseba (Črnivec 2011). 

 Delo poroča o delavnicah, kjer so upokojenci lahko preverili svoje znanje cestno prometnih 

predpisov, ki jih organizira Javna agencija RS za varnost prometa skupaj z zvezo društev 

upokojencev. Pri čemer gre za omejeno obravnavo starejših – torej samo tistih, ki so 

upokojeni (DELO 2012, 9. april). 

 

Vse na varnostne ukrepe v cestnem prometu na mikro in makro ravni navezujoče se vsebine so 

relativno splošne, brez izrazitih konotacij. Razen nekaterih izjem je cilj teh vsebin obveščati o 

starajoči se kohorti voznikov kot družbenem problemu, zaradi česar se izvajajo različni programi, s 

katerimi se na eni strani skrbi za večjo varnost udeležencev v prometu, na drugi strani pa ozavešča 

o problemu. Splošni vtis medijskega poročanja o tem je angažiranost za zmanjševanje stereotipov, 

ki so povezani s starejšimi vozniki, čeprav odločnejšega pozivanja k strpnosti ni zaznati. 

 

Ločeno pa smo obravnavali še objave v zvezi z aktualnim dogajanjem povezanim z udeležbo 

starejših v prometu, predvsem so to vesti o prometnih nesrečah in raziskave, ki jih samoiniciativno 

opravljajo novinarji, torej ne gre za (po)objave vladnih ali drugih organizacij in podjetij, kot v 

zgornjih primerih. 

5.3 Starejši voznik  
 

Veliko vsebin je povezanih izključno z vlogo starejšega voznika v prometni ureditvi, pri čemer se še 

zlasti izpostavlja problem vožnje, ko so motorične in senzorične sposobnosti starostnika 

zmanjšane. Posebna pozornost se namenja obravnavi načinov preverjanja le-teh in problema 

omejenega izključevanja »nesposobnih« voznikov iz prometa. »Ali je voznik sploh še primeren za 

na cesto, odločajo zdravniki, ko vozniku vozniško dovoljenje poteče - mnogim šele pri starosti 80 

let. Če zdravstveno stanje voznika že pred tem ni primerno za varno udeležbo v prometu, pa je 

vzvodov za predčasno razveljavitev vozniškega dovoljenja bore malo« (Lovšin in Vipotnik 2010, 7. 

julij). 

 

Pri tem nikjer ni izpostavljen položaj takega »izključenega« posameznika ter negativnih posledic, ki 
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jih tak ukrep sproži zanj. »Nesposobni« vozniki, ki se jih zaradi povečanega tveganja izključi, so 

namreč opisani zgolj kot grožnja sebi in drugim udeležencem v prometu, ne pa tudi kot 

oškodovanci, saj je njihova mobilnost poslej močno okrnjena. Nekateri članki sicer omenjajo 

pomembnost mobilnosti starejših za kakovost življenja, vendar zgolj v nekem deklarativnem tonu v 

začetku člankov, medtem ko se v sami vsebini temu vprašanju ne posvečajo. 

5.4 Nevarni voznik in ogroženi pešec/kolesar/potnik 
 

Pri medijskem poročanju je zanimiv tudi razkorak med vsebinami, ki se navezujejo na starejše 

voznike in voznice in na starejše kot uporabnike drugih načinov mobilnosti – peš hoja, kolesarjenje 

ali javni prevoz. Medtem ko so v prvem primeru starejši predstavljeni kot nevarni akterji, ki zaradi 

pešajočih fizičnih funkcij ogrožajo blagostanje ostalega prebivalstva in seveda tudi lastno, so, kadar 

zavzemajo druge vloge – pešec, kolesar ali potnik javnega prometa, najpogosteje predstavljeni kot 

žrtve ali potencialne žrtve prometnih in drugih nezgod. Primer prvega načina poročanja je naslov 

vesti »Starejši voznik nenadoma zavil na nasprotni pas - dve smrtni žrtvi« (RTVSLO 2012, 2. 

oktober). 

 

Nekaj vsebin pa se navezuje tudi na nevarnosti, ki niso neposredno povezane s prometom, kljub 

temu pa so starejši najpogostejše žrtve. Primer je članek o nevarnosti kraje na avtobusu, ko so 

starejši potniki bodisi zaradi spremljanja prometa bodisi zaradi gneče na avtobusu in neprijetnega 

stoječega položaja manj pozorni na svoje stvari (SIOL 2012, 2. oktober). 

5.5 Vrednotna obravnava 
 

Na povsem drugačen način so predstavljene vesti, ko gre za redke in za starejše nenavadne 

dogodke. Torej takšne, ki niso v skladu s stereotipnimi predstavami o ravnanju starejših v prometu 

oz. z lastnostmi, ki jih na splošno pripisujemo starejšim. Zelo nazoren primer tovrstnega poročanja 

je članek s pomenljivim naslovom »Štiriinšestdesetletna voznica skozi naselje s 117 km/h« (SIOL 

2012, 23. januar), katerega podnaslov gre takole: »Včeraj zjutraj si je starejša voznica v bližini 

Vojnika pri Celju omislila pravo cestno dirko« (SIOL 2012, 23. januar). V tonu poročevalca je moč 

slišati vrednotenje tega dejanja in celo nekaj ironije, poročanje bi bilo v primeru mlajšega voznika 

gotovo drugačno. 
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5.6 Ugotovitve 
 

Starejši udeleženci v prometu so v medijih obravnavani glede na vlogo, ki jo igrajo oz. glede na 

način mobilnosti. Kadar se o njih govori kot o pešcih, kolesarjih ali potnikih javnega prometa so 

navadno predstavljeni kot ranljivi subjekti in potencialne žrtve, medtem ko so kot vozniki orisani 

kot nevarnost zase in za okolico. Diskurz se skoraj izključno navezuje na varnost v prometu in le 

redko poseže tudi na druge nivoje in k drugim perspektivam mobilnosti starejših.  

 

Za podrobnejšo in bolj poglobljeno analizo, zlasti jezikovnih konotacij, ki se lepijo na starejše 

udeležence v prometu, bi bilo treba sistematično pregledati obseg vsebin v določenem časovnem 

obdobju in se posebno posvetiti dnevnim tiskanim medijem – vestem, črni kroniki itd. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Starejši predstavljajo pomembno družbeno skupino, ki bo v prihodnosti še rastla in s tem, upajmo, 

pridobivala tudi na družbeni moči, avtonomnosti in družbenem ugledu. Celo danes se namreč na 

starejšo populacijo prepogosto pozablja, jo odriva na stran in ne prepoznava njene pomembnosti. 

To je pokazala tako analiza javnih politik kot tudi analiza medijskih vsebin. 

 

V javnih politikah so starejši obravnavani zgolj v nekaterih členih, ne obstaja pa dosti resolucij, 

zakonov ali ukrepov na nacionalni ravni ali na ravni Evropske Unije, ki bi se ukvarjali izključno s 

problematiko starejših. Splošni vtis je, da različne politike in ukrepi starejše naslavljajo zgolj iz 

vidika varnosti v cestnem prometu. Razumejo jih kot skupino, ki lahko predstavlja nevarnost sebi ali 

ostalim udeležencem v prometu, predvsem, kadar so v vlogi voznikov. S tem se inštruktor varne 

vožnje Brane Legan strinja zgolj deloma, saj izpostavlja neustreznost zdravniških pregledov in 

posebno pazljivost starejših, ki pogosto vozijo počasneje in bolj previdno, to pa vznemirja ostale 

udeležence v prometu in zbuja določeno mero nestrpnosti, ki nato vodi v tveganja in nevarnosti. 

Luknje v znanju pa nikakor niso tipične zgolj za starejšo populacijo, ampak so vsesplošno prisotne. 

Na drugi strani javne politike starejše razumejo kot skupino, ki je v prometu še posebej ogrožena in 

ranljiva, še posebej kadar se starejši znajdejo v vlogi pešcev. Javne politike tudi v veliki večini 

starejše enačijo s slabo prilagojenostjo, slabo senzorno in motorično sposobnostjo in jih postavljajo 

ob bok otrokom in invalidom. Tiste politike, ki starejše razumejo kot potnike v javnem prometu, pa 

se trudijo zagotoviti čim primernejšo prometno infrastrukturo za invalide, starejše, nosečnice, 

otroke in druge začasno ali stalno telesno in senzorno ovirane osebe. V zakonu o varnosti v 

cestnem prometu so starejši ljudje označeni kot osebe, ki v celoti niso sposobne samostojne 

udeležbe v cestnem prometu. Javne politike starost enačijo z nesposobnostjo in ne odpirajo 

vprašanj aktivnega staranja ter drugih vidikov mobilnosti starejših, kot so na primer vključevanje 

starejših v promet in zagotavljanje mobilnosti starejšim. 

 

Medijski diskurz o starejših se sklada z ugotovitvami analize javnih politik. Starejši kot individualni 

vozniki so predstavljeni kot nevarni akterji, ki zaradi pešajočih fizičnih funkcij ogrožajo lastno 

varnost ter blagostanje ostalega prebivalstva. Ko so predstavljeni v vlogi pešca, kolesarja ali 

potnika v javnem prometu pa so orisani kot potencialne žrtve prometnih in drugih nezgod. 
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Praktično vse medijske vsebine, ki se nanašajo na mobilnost starejših izpostavljajo vidik varnosti 

udeležencev v cestnem prometu, pozablja pa se na druge nivoje in perspektive mobilnosti 

starejših.  

 

V prihodnosti se bo zaradi trenda staranja družbe nujno posvetiti implementaciji koncepta 

aktivnega staranja v sisteme mobilnosti in prometa, tako na področju oblikovanja javnih politik, 

kot tudi v vsesplošnem medijskem diskurzu, ki oblikuje javno mnenje v družbi. Smiselno bo 

posvetiti več pozornosti različnim vidikom mobilnosti starejših in ne izključno varnosti, ki je seveda 

izredno pomembna, a še zdaleč ne edina perspektiva mobilnosti starejših. 
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PRILOGA A – Intervju z inštruktorjem varne vožnje Branetom 
Leganom iz Centra varne vožnje Vransko 
 
1. Ali obstaja kak program varne vožnje, ki bi bil posebej prilagojen za starejše voznike? 

    (Če ne) Zakaj ne? 

Pri nas, v AMZS CVV imamo dva programa varne vožnje, posebej prilagojena in s tem namenjen za 

starostnike. V izvedbenem delu sta si enaka, razlika obstaja v enem pri tem, da je dodatna  

ponudba obiska Vranskega z ogledom posebnosti (priporočam ogled naše spletne strani: 

http://cvv.amzs.si/?podrocje=40 – tu si lahko ogledate tudi vsebino programa) 

 

2. Kakšno je zanimanje za tovrstne programe in predvsem kakšni so rezultati, odziv? 

Zanimanje za tovrstni program sicer je, žal pa je obisk minimalen oz. ga ni. Sami iščemo vzroke za 

to, pri čemer smo izpeljali nekatere aktivnosti, da bi se približali starostnikom. Društva upokojencev 

je en naslov, pokazali so zanimanje za sodelovanje, vendar ni pričakovanega odziva. V tej zvezi smo 

izvedli nekaj predavanj, imeli smo tudi poseben Dan za starostnike s posebej pripravljenim in 

prilagojenim programom. Odziv je bil nad pričakovanji (bil je osnovan na osnovi prijave in 

brezplačen), kjer smo uspeli, sicer omejenemu številu udeležencev, opozoriti na probleme, s 

katerimi se srečujejo. Zelo odmevna je bila tudi naša aktivnost na Festivalu za 3. življenjsko obdobje 

v Cankarjevem domu v začetku oktobra, kjer smo predstavljali različne oblike in možnosti za 

dodatno osveščanje oz pridobivanje vedenja in znanja te starostne skupine. Tudi po tem odziva v 

naših programih ni bilo. 

Večje je zanimanje starejših za običajen splošen tečaj varne vožnje, saj se jih udeleži kar nekaj. 

 

3. Ali se po vašem mnenju starejša populacija dobro vključuje v promet? 

Vključevanje starejše generacije v promet je zelo različno in ga v osnovi lahko razdelimo kar na 

okolje, v katerem starostnik živi. Že mestna okolja so si različna po velikosti in s tem tudi s 

prometno infrastrukturo, podeželje ima še večje razlike. Na primer nekdo, ki že dolgo živi in je v 

promet vključen v Ljubljani (tudi nekaj drugih večjih mestih) mu je to okolje, promet in vse 

specifike dobro znano in jih vse kar dobro obvladuje. Tudi mu ni večji problem se zapeljati v druge 

kraje, tako po običajnih cestah kot tudi po HC ali AC. Soočeni so sicer z nekaterimi problemi 

(krožišča, novo urejeni prometni režimi), ki pa so povezani z navadami posameznika. Nekdo iz 
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podeželskega okolja se stežka odpravi v večje mesto, tudi mogoče na AC, zavedajo se, da enostavno 

zahtevnejši prometni infrastrukturi in ureditvi niso kos, težko pa to priznajo. In v teh 

samopriznanjih se skriva velik problem. Moje mnenje, osnovano na izkušnjah, da je osnova v 

samozavedanju o slabšanju njihovih psihofizičnih, motoričnih, kognitivnih in drugih funkcijah, ki 

vplivajo na zmožnost vožnje motornega vozila. Z vidom, sluhom, orientacijo imajo težave, priznajo 

jih pa ne. Zato se raje izognejo zahtevni vožnji, v domačem okolju pa jim kar gre. Včasih lahko 

predstavlja problem tudi neustrezen avtomobil (sedenje, pregled, starejše vozilo). Probleme večini 

delajo tudi nove tehnologije in tehnike vozil, ob tem pa tudi spreminjajoči predpisi, čeprav se ti v 

osnovi sploh ne spreminjajo korenito. Iz opisa vsebine našega programa ste ali boste razbrali, na 

kaj to skupino želimo opozoriti in jo seznaniti. Tako lahko govorimo tudi na način, da se starostniki 

ne vključuje v promet najbolje. V veliko pomoč pri tem so jim njihove izkušnje, s katerimi poskušajo 

nadoknaditi pomanjkanje znanja. Enim to uspeva bolj, drugim manj.  

 

4. Ali po vašem mnenju starejši v prometu ogrožajo varnost drugih udeležencev ali svojo varnost 

kot vozniki, pešci? 

Moje mnenje je, da starostniki varnost drugih v prometu ne ogrožajo bolj od ostalih. V povezavi z 

ostalimi udeleženci bi se to sicer lahko odražalo, ker se zgodi, da s svojo previdnejšo vožnjo 

(pogostokrat je to nekaj nižja hitrost, počasnejši manevri ipd) povzročijo neko stopnjo nestrpnosti 

drugih, kar pa lahko vodi v tveganja in nevarnosti. V takih odzivih je potrebno iskati vzroke bolj v 

smeri nestrpnosti drugih kot ogrožanju prometne varnosti s strani starejših. Je pa v prej 

omenjenem odgovoru in opisih zato mogoče iskati vzroke, da se vozijo počasneje ipd, saj na ta 

način nadomeščajo pomanjkanje znanja, kar pa za samo prometno varnost nikakor ni 

vzpodbujajoče in tako lahko predstavljajo tudi nekakšno skrito nevarnost. Tu ni problem samo v 

starejših temveč je to kar splošni problem. Tudi pri mlajših (od 60 let nazaj) se pojavljajo »luknje« v 

znanju, značilnost slovenskih voznikov je namreč, da po opravljenem izpitu in pridobitvi VD komaj 

čakajo, da se »rešijo« avtošolske vožnje. In tako smo kar naenkrat v začaranem krogu, saj je ta 

»navada« zelo stara, posledica tega je pomanjkanje znanja pri večini voznikov vseh generacij. 

Problem nastaja zaradi opuščanja »šolske« vožnje in prevzemanja vožnje po občutku, po svoje. 

Tako se sedaj znajdemo pred že omenjenim problemom, pomanjkanje znanja. Vsi se staramo, 

nekdo, ki je danes naredil izpit, bo čez 50 let v isti poziciji, kot današnji starostniki, če ne bo 

upošteval pridobljeno znanje, ki ja ga je potrdil na izpitu in ga v nadaljevanju nato obnavljal. 
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Predlagam, da poskušate pridobiti podatke Policije, sam sem dobil podatke o povečanju udeležbe 

starejših v PN in tudi povečanju starejših kot povzročiteljev PN v zadnjih dveh letih(2010/2011), 

vendar žal trenutno ne najdem teh zapiskov. 

 

5. Ali je za starejše dovolj dobro poskrbljeno z vidika omogočanja udeležbe v prometu? 

Institucije, predvsem v civilni sferi, kjer je tudi AMZS, se trudijo in tej kategoriji že nekaj časa 

posvečajo mnogo pozornosti. Občasno se pojavijo vzpodbude tudi s strani prizadetih, vendar kaj 

več od tega ne zaživi, ker se pozornost prehitro usmeri v druge probleme. Sami smo se že večkrat 

ponudili za pomoč, odziv je bil dober v začetku s samim interesom, vendar do neposredne izvedbe 

aktivnosti nismo uspeli priti.  

 

6. Je to področje s strani države in javnih politik dobro urejeno? Kdo je odgovoren za slabšo 

mobilnost starejših (sami, država, lokalna skupnost...)? 

S te strani bi bilo potrebna vsekakor boljša in strokovnejša pomoč države in politike. Vsekakor se 

praktično vse do sedaj omenjeno nujno tiče tudi države. Udeležena je v teh aktivnostih inertno in 

običajno prikima, več od tega pa niti ni. Zelo pomemben del za večjo varnost in udeležbo v 

prometu pri starejših in njihovih zmožnostih ter nujnih pogojih za vožnjo je zdravstvo. Že v osnovni 

vlogi izdajanja zdravniških spričeval za zmožnost vožnje motornih vozil se včasih pojavijo dvomi ali 

je organ, ki je izdal potrdilo, opravičil svojo vlogo. Imamo osebne zdravnike, upravičeno 

pričakujemo od njih, da poznajo naše tako zdravstveno kot tudi psihofizično stanje. Nisem še 

zasledil, ali je zdravnik komu samo prepovedal vožnjo zaradi delovanja različnih zdravil (sladkorni 

bolniki, bolniki s povišanim krvnim tlakom, šizofrenija, ...) kaj šele, da ga je napotil na dodatno 

preverjanje – kontrolo ali pa obvestil pristojno institucijo, da nekdo ni več sposoben za vožnjo. To 

pa so zadeve, o katerih se molči, interes pa je predvsem na strani ljudi. Mnogim bi bila odvzeta 

samostojnost, mobilnost. 

 


