NASVETI ZA VAROVANJE PREMOŽENJA:
• denarnico nosimo vedno na istem mestu, po možnosti

KDO LAHKO POMAGA V PROMETU, OB KAZNIVEM
DEJANJU:
• svojci (skrbniki, spremljevalci), pes vodič,

v notranjem žepu z zadrgo ter je ne razkazujemo in ne

• matična društva,

odlagamo na vidna mesta,

• policija – telefonska številka 113, anonimna telefonska

• v denarnici imamo malo gotovine, raje uporabljamo
bančne in  kreditne kartice,
• v torbici nosimo le najnujnejše dokumente in predmete. Nosimo jo čez ramo tako, da sta zapiralo ali zadrga

številka 080 12 00 ali elektronsko naznanilo kaznivih
dejanj policiji (www.policija.si),
• državno tožilstvo,
• drugi, ki jim zaupamo.

obrnjena proti telesu, nikoli je ne odlagamo na vidno
mesto,
• denar menjamo samo v bankah, na poštah in drugih
finančnih inštitucijah, ki se uradno ukvarjajo s to dejavnostjo,
• ko zaznamo tatvino, na glas pokličimo pomoč. Osebe,
ki nam prihitijo pomagat, prosimo, da nam opišejo
storilca kaznivega dejanja, če so ga videle,
• vrata svojega doma odpiramo samo znanim in povabljenim osebam, za komunikacijo uporabljamo domofon ali se pogovarjamo skozi vrata z vgrajeno varnostno verižico ali skozi zaprta vrata.

Več informacij dobite na:
Policijska uprava Nova Gorica
Sedejeva ulica 11
5000 NOVA GORICA
Tel.: 05/303 42 00
Faks: 05/303 43 63
E-pošta: pung@policija.si
gp.policija@policija.si
Spletna stran: http://www.policija.si
MDSS Nova Gorica,
Ulica Gradnikove brigade 33
5000 Nova Gorica
Tel.: 05/333 46 50; Gsm: 041/485 430
E-pošta: mdssng@zveza-slepih.si
Spletni naslov: www.drustvo-mdssng.si
Priprava:

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica v sodelovanju s
Policijsko upravo Nova Gorica;
Oblikovanje: MNZ RS, Boris Teodorović;
Tisk:
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica;
Nova Gorica 2009

Z ROKO V ROKI
SKUPAJ ZA VARNOST
SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Mednarodni dan bele palice je 15. oktober, ki ga obeležujemo od leta 1970. Bela palica je po celem svetu priznana
kot pripomoček, ki slepi osebi zagotavlja varno hojo v prometu. Je pripomoček, ki služi kot podaljšek roke, ki z  urav-

NASVETI ZA UDELEŽBO V CESTNEM PROMETU:
UPORABA BELE PALICE:

noteženim nihanjem v levo in desno prepoznava in zaznava

• uporablja jo lahko le usposobljena oseba,

ključne predmete, ovire v okolju, strukturo tal, … Hkrati je

• je opozorilo drugim udeležencem,

opozorilo videčim, da je njen uporabnik slep ali močno sla-

• v cestnem prometu velja kot prometni znak.

boviden in ima zaradi tega posebne potrebe. Pomembno je
omeniti, da bela palica simbolizira tudi neodvisnost osebe
z okvaro vida, hkrati pa jo označi kot drugačno.

ODLOČBE IZ ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA (ZVCP- 1, UL ŠT. 56/08):
• Slepi pešci, ki so samostojno udeleženi v cestnem prometu, morajo uporabljati belo palico.
• V primeru, da cestišče ni opremljeno s pločnikom ali
stezo, morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča v
smeri hoje. Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani
vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregle-

HOJA JE VARNA:

dni ovinek, ovira na vozišču, ...).
• Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem

• z belo palico,

naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik

Dolžina bele palice je odvisna od uporabnika in navadno

• v spremstvu spremljevalca ali psa vodiča,

ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je

seže od tal do prsnice. Za večjo varnost in vidnost  ima v

• po pločnikih, izjemoma ob robu vozišča,

obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlo-

spodnjem delu odsevne trakove. Slepe osebe uporabljajo

• ponoči v odsevnem jopiču, z odsevnimi trakovi, s kre-

bo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevne

več vrst belih palic, in sicer kompaktne bele palice (za začetnike), zložljive s koleščki (za vešče hoje s palico), hodilne
(za oporo, uporabljajo jo starejši), teleskopske palice (so
manjše, za uporabo v prostorih) in druge.

sničko, svetilko …,
• prečkanje ceste je varno le pri semaforjih z zvočnim
signalom.

trakove ali  odsevni telovnik živo rumene ali oranžne
barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve.
• Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek pešca, ki ravna v
nasprotju z zgoraj omenjenimi alinejami.

