
Spoštovani, 
 
posredujem odgovor gibanja Povežimo Slovenijo,  
 
Jasno je, da je cilj gibanja Povežimo Slovenijo na cestah vizija nič.  

Vsi ki živimo, jo do današnjega dne imamo, saj smo vsak dan udeleženci v prometu in smo živi. Zato, 
da bi bilo tako za vedno za vse, moramo vsak dan storiti vse kar lahko, da se to zgodi. V gibanju 
Povežimo Slovenijo bomo upoštevali in storili naslednje: 

Kaj je promet? 

To so ceste, vozila in ljudje, ki se na tak ali drugačen način gibljemo, premikamo, potujemo, vozimo 
vozila, hodimo in smo potniki. 

CESTE - To so stare ali nove poti, ki povezujejo med seboj dele mest, kraje, države in celine. Ceste so 
praktično stare kot je star človek, ki je želel videti kaj je za bližnjim hribom, prinesti domov kar imajo 
drugje in odnesti tja kar je imel on.  

Ceste so omogočale potovanja, trgovanje... žal tudi vojskovanja. Z napredkom človeka in razvojem 
njegovih izumov, so postale vse bolj ravne, širše, gladke - dovoljevale so večje hitrosti.  

V gibanju Povežimo Slovenijo bomo zgradili nove, obnovili stare in pa predvsem s primernimi 
oznakami (boljšimi kot jih imamo), za vsakega udeleženca prilagojene njegovim zahtevam, zagotovili 
da bo vožnja in potovanja po njih še bolj varna. 

VOZILA - Začelo se je s počasnimi vozovi, a stoletja so nas pripeljala do različnih vozil, od kolesa, do 
letal, vlakov, motornih koles in osebnih avtomobilov. 

Večina vozil je prilagojena potrebam, zaradi katerih posamezno vrsto uporabljamo, so pa tudi taka, ki 
jih uporabljamo kar tako, za razvedrilo, šport ali le uživanju v vožnji. 

V gibanju Povežimo Slovenijo ne bomo predpisovali tehnične lastnosti vozil in jih drugače določevali. 
Bomo pa aktivno sodelovali pri organiziranem svetovanju kakšno vozilo je za koga primerno, za 
kakšen namen je katero boljše od drugega. Spremljali bomo v katero smer gre razvoj, tako glede 
izboljšanja ekologije, varovanja okolja in drugih vplivov vezanih na vozila - od zložljivih koles do vseh 
ostalih. 

ČLOVEK - Bistvo prometa! Njegov vzrok in v nesrečah največja žrtev. V gibanju Povežimo Slovenijo se 
zavedamo, da je človek bistvo - vzrok in posledica nastanka prometa in najbolj prizadet 
element nesreč. Zaradi tega bomo v gibanju Povežimo Slovenijo posvetili največjo pozornost, čas in 
delo njemu. Osnovno delo bo posvečeno izboljšanju njegovega znanja in zavedanja prometa, od 
otroštva do časa v starosti, ko bo lahko tako ali drugače še aktivno živel promet. 

Pomagali mu bomo izbrati pravo vozilo, organizirali bomo primerne teoretične in praktične tečaje. V 
šolski sistem bomo vključili več prometa tudi z opozarjanjem na nevarnosti in posledice napačnega 
ravnanja. 

Povečali bomo število primernih objektov, ki so varno okolje za srečanje s  hitrostjo. V to bomo 
vključili tudi kmetijske stroje, terenska vozila, gradbeno mehanizacijo in vse vrste tovornih vozil. 

V gibanju Povežimo Slovenijo se zavedamo, da je promet idealno dopolnilo demokratični svobodi 
gibanja - vsak se lahko odloči kako, s kom, kdaj in kje bo nekam potoval. Seveda s ciljem Vizija 0. 

 


