
 

 

 

Spoštovani! 

 

Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Zarja je 15. marca 2012 v Ljubljani organiziral 

3. nacionalno konferenco o dolgotrajni pomoči osebam s pridobljeno možgansko poškodbo  z naslovom 

»Kam peljejo naši možgani?«. 

Na konferenci smo izvedeli, kako zakonodaja ureja odvzem oziroma omejitev vozniškega dovoljenja v Sloveniji 
ter zakonsko ureditev v nekaterih evropskih državah. Spoznali smo, kako naši možgani delujejo v procesu 
vožnje ter kako poteka ocenjevanje vozniških sposobnosti po možganski poškodbi. Predstavljene so bile 
osebne izkušnje oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter pogled strokovnjaka s področja dolgotrajne 
rehabilitacije, spoznali pa smo tudi tveganje, ki ga vožnja po poškodbi predstavlja. Na koncu konference je 
sledila diskusija, s katero smo prišli do zaključkov, ki jih želimo deliti z vami. 
 
Da bi se lahko osebe s pridobljeno možgansko poškodbo bodisi kot vozniki bodisi kot drugi udeleženci 

vključevale v promet, hkrati pa zaradi tega ne bi bile ogrožene osebe same  in drugi udeleženci v prometu,  

POZIVAMO K UREDITVI NASLEDNJIH PODROČIJ: 

 

1. Jasen postopek za odvzem in možnost ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja ter jasnost postopka 

ponovnega ocenjevanja vozniških sposobnosti: 

 

→ Kdo je pristojen za odvzem in napotitev na ponovno ocenjevanje 

→ Kdo izvaja ocenjevanje 

→ Časovni okvir za oceno 

→ Povezanost vseh pristojnih služb v postopku  

→ Usposobljenost vseh pristojnih za svetovanje in podporo osebam s pridobljeno možgansko 

poškodbo 

→ Dosledna, jasna ter pravočasna povratna informacija ocenjevani osebi, podana na način, da jo le-ta 

razume 

 

2. Usposobljenost za svetovanje o posledicah možganske poškodbe,  ki vplivajo na udeležbo v prometu, ki 

vključuje: 

 

→ Podporo in svetovanje posamezniku za pridobitev uvida o lastnih zmožnostih za vožnjo, učenje 

spretnosti za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja ter usposabljanje za ponovno vključevanje v 

promet  

→ Dosledno in strokovno preverjanje sposobnosti za vse, ki so utrpeli možgansko poškodbo 

→ Prevzem odgovornosti pristojnih strokovnjakov za začasni odvzem vozniških dovoljenj 



 

 

 

3. Prilagoditev javnega prometa in ozaveščanje javnosti o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v 

javni promet 

 

→ Potrebno je sodelovanje z zavarovalnicami  glede na skupni  interes 

→ Potrebna je preventiva v avtošolah v obliki širšega izobraževanja 

→ Zagotoviti je potrebno možnost preventivnih pregledov za lastno preverjanje usposobljenosti za vožnjo 

 

Pozivamo vas k sodelovanju, aktivnemu delovanju in spodbujanju pristojnih služb za ureditev problematike 

vključevanja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v promet! 

 

Ljubljana, april 2012 

 

Irena Reberšak 

Direktorica 

 

 


