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Spoštovani, 

v prejšnjem stoletju je bil promet eden izmed pomembnih 
dejavnikov razvoja, ki je ljudem olajšal življenje, pospešil hitro 
gospodarsko rast in močno vplival na medregionalne  in globalne 
povezave. Zgrajene so bile mnoge nove ceste, ki so povezovale 
države, vzpostavljale nove gospodarske poti, razvoj avtomobilizma 
je bil neustavljiv. 

Nedvomno je imel promet mnogo pozitivnih učinkov, vendar pa 
tudi negativnih posledic, kot so onesnaževanje, mnoge prometne 
nesreče in veliko mrtvih. Pred štiridesetimi leti, ko je bil ustanovljen 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je bilo na naših 
cestah petkrat več mrtvih kot lani, čeprav je bilo na cestah pol 
manj avtomobilov. Žal je ta davek v prometu tudi danes velik in 
prevelik, zato je prav, da se vedno znova vprašamo, ali smo storili 
vse, da nesreč ne bi bilo, da ne bi bilo mrtvih in težko ranjenih s 
trajnimi posledicami. Na vse to lahko vplivamo. 

Prometna kultura je izraz splošne kulture in osebnega odnosa do 
ljudi in tako tudi do drugih udeležencev v cestnem prometu. Ključ 
za urejen in varen promet so poleg cest in varnih avtomobilov 
tudi medčloveški odnosi in spoštovanje drugih. Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu je na tej podlagi zasnoval svoje 
delovanje in opravil nadvse pomembno delo. Kot institucija, 
ustanovljena na podlagi zakona, je učinkovito povezoval 
civilnodružbene, državne, strokovne in druge organizacije, ki so si 
vse močno prizadevale, da se poveča prometna varnost in zviša 
raven prometne kulture. 

V štiridesetletni zgodovini je odlično uresničeval svoje poslanstvo 
in dosegal pomembne rezultate. Varnost v cestnem prometu se je 
začela razumevati kot interdisciplinarno področje, ki združuje na eni 
strani posameznika in številne organizacije na drugi. Vzpostavljeni 
so bili globalni koncepti in načrtno delovanje na področju 

preventive. Oblikovana je bila dragocena mreža občinskih svetov, 
ki na ravni občin opravljajo neprecenljivo delo. Veliko pozornosti je 
bilo zato namenjeno vzgoji v cestnem prometu in promociji varne 
vožnje. 

Vsi skupaj si želimo, da bi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v okviru neodvisne Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa nadaljeval dobro zastavljeno delo in poslanstvo 
ter da bi uresničil postavljene cilje, ki bi nas uvrstili v prometno 
varne in prometno učinkovito povezane države.

Zahvaljujem se vsem, ki so v teh štiridesetih letih na področju 
preventive in vzgoje v cestnem prometu opravili del svojih 
nalog in tako veliko pripomogli k izboljšanju prometne varnosti. 
Še posebej bi rad omenil vse prostovoljce, ki so se z velikim 
zanosom in požrtvovalnostjo vključevali v preventivne programe 
ter prispevali poglavitni del za vzpostavitev sistema učinkovite 
prometne varnosti. To pomembno delo so opravili vzgojitelji, 
učitelji, policisti, zdravstveni delavci, vozniki in ljudje dobre volje z 
različnih področij delovanja, ki so prispevali bistven del k varnosti v 
cestnem prometu in veliko k dvigu 
prometne kulture udeležencev v 
prometu. 

S spoštovanjem, 

dr. Danilo Türk,
Predsednik Republike Slovenije



SPoštovane Sodelavke in 
Sodelavci, 

ob letošnji obletnici prometno varnostne preventive je prav, 
da se ozremo po preteklem in zazremo v prihodnje desetletje. 

Preteklega je na strateškem nivoju zaznamovala vrsta dogodkov:
prepolovitev števila smrtnih žrtev ter hudo telesno poškodovanih 
udeležencev cestnega prometa, dolgo časa želen prehod 
področja varnosti cestnega prometa z Ministrstva za notranje 
zadeve na Ministrstvo za promet, pa priprava in sprejem štirih 
novih zakonov ter ustanovitev in začetek delovanja Javne 
agencije za varnost prometa.

Trend na področju  varnosti je bil v preteklem desetletju pozitiven, 
z vsemi spremembami pa se je organizacijsko in funkcionalno 
posodobil tudi že krepko postarani Nacionalni prometno 
varnostni sistem. Na področju preventivnega delovanja so 
preteklo desetletje na novo in nekoliko drugače kot običajno 
zaznamovale nove nevladne organizacije ter njihove aktivnosti. 
Nov entuziazem in nova volja, visoka strokovnost,  številčnost ter 
ciljno usmerjene aktivnosti so v marsičem dodatno nadgradile in 
oplemenitile siceršnje prostovoljno delo v Sloveniji. Na podlagi 
desetletij izkušenj, množičnosti ter vztrajnega in trajnostnega 
delovanja so k doseganju ciljev veliko prispevale tudi članice in 
člani združenj šoferjev in avtomehanikov, avto moto društev ter 
občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Seveda ob tem ne gre pozabiti tudi na nekatera družbeno 
odgovorna podjetja in druge organizacije, ki so za varnost svojih 
zaposlenih ter tudi drugih udeležencev cestnega prometa 
preventivno skrbele. 

Prihajajoče desetletje bo zaznamoval nov prometno varnostni 
cilj, za dosego katerega je potrebno storiti vse. Želimo, da konec 
leta 2021 na slovenskih cestah ne bo umrlo več kot 70 ljudi 
ter da se jih ne bo več kot  410 hudo telesno poškodovalo. To 

bo možno doseči le, če bo skrb za poškodovane v prometnih 
nesrečah še resneje postala stvar nacionalnega zdravja družbe 
in ne le prometne politike. Preprečevalni ukrepi morajo temeljiti 
predvsem na predpostavki, da smo vsi udeleženci cestnega 
prometa njegove potencialne žrtve, ne pa le potencialni kršilci 
predpisov. Ob tem seveda ne smemo zanemariti pomembnosti 
sicer nepriljubljenih represivnih ukrepov policije in sodišč, ki pa 
v svojem bistvu skrivajo pogosto prezrto generalno in specialno 
prevencijo. 

Kar zadeva stopnjo ogroženosti posameznih udeležencev 
cestnega prometa, bodo med njimi najbolj ogroženi kolesarji, 
motoristi ter starejši. Med vzroki in dejavniki nesreč bodo 
prevladovali hitrost, psihofizična stanja voznikov ter dejavniki, 
povezani z upravljanjem prometa ter vzdrževanjem cestnega 
omrežja. 

Ob vseh spremembah, ciljih in napovedih bo svoje mesto tako 
kot vedno našel tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Od Sveta se pričakuje, da bo podobno kot pred 40. leti, 
tudi v prihajajočem desetletju še 
intenzivneje prevzel posodobljeno 
vlogo koordinatorja strateško 
najpomembnejših preventivnih 
procesov v državi.

Ljubo Zajc,
direktor AVP



Pogled nazaj
Dvajseto stoletje je bilo stoletje neslutenega razvoja 
avtomobilizma. V njegovih začetkih so bili avtomobili še 
redkost, ki so si jo lahko privoščili le najpremožnejši, z nastopom 
industrijske proizvodnje pa se je število avtomobilov silovito 
povečalo. Množičnost avtomobilov na cestah je prinesla nov 
problem, na katerega najbrž nihče od pionirjev in izumiteljev 
avtomobilov ni niti pomislil: problem varnosti v prometu.

Med prvimi, ki so opozarjali na vzgojo in vedenje v prometu, 
so bili učitelji. A njihovo delo je bilo sporadično in povsem 
nesistematično. Šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja so 
bile aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem 
prometu prvič postavljene v institucionalizirano obliko, in sicer 
kot notranja organizacijska enota drugih državnih institucij. 
Preventivne vsebine so bile prisotne tudi v vzgojno varstvenih 
zavodih in preko predavanj tudi v moto društvih. 
Leto 1954 je bilo za varnost in vzgojo v cestnem prometu 
prelomno. Pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve je bil 
ustanovljen poseben referat za varnost in vzgojo v cestnem 
prometu. Sodelavci referata so po šolah in moto društvih 
organizirali različna predavanja in izobraževanja.

Tri leta kasneje je tedanji Svet za šolstvo LR Slovenije pričel izvajati 
tečaje prometne vzgoje za učitelje, ki so znanje posredovali 
učencem osnovnih šol. Praksa poučevanja osnovnošolcev se je v 
različnih oblikah uspela ohraniti vse do leta 1998, ko je bil sprejet 
nov Kurikularni program, v katerem pa ni bilo upoštevanih 
predlaganih vsebin prometne vzgoje, ki naj bi bile v učno snov 
vključene kot medpredmetno področje.

Naraščanje števila žrtev v prometu konec petdesetih let je narekovalo 
učinkovitejšo organizacijo preventive in vzgoje v cestnem prometu. 
Referat je tako nadomestilo novo telo: Republiški koordinacijski 
odbor za vzgojo v cestnem prometu, ki je že v letu ustanovitve 
priredil številna predavanja z diapozitivi in kratkimi filmi.

Tudi po ustanovitvi Odbora se je skrb za prometno varnost 
razvijala naprej. Tako je bila leta 1960 pri tedanjem Državnem 
sekretariatu za notranje zadeve ustanovljena Republiška komisija 
za vzgojo in varnost v cestnem prometu, ki je vključevala tudi 
zunanje sodelavce. Komisija je delovala v treh podkomisijah: 
za vzgojo v šolah, za organizacijo akcij in pripravo gradiva ter 
za usklajevanje dela članov komisije, podkomisij in občinskih 
organov.



uStanovitev Sveta za 
Preventivo in vzgojo v 
ceStnem Prometu ( 22. 12. 1971 )

Z razvojem prometa in prometnih sredstev je postajalo vse bolj 
jasno, da na varnost v prometu ni mogoče gledati kot posamično 
kategorijo, temveč kot interdisciplinarno področje, kot prometni 
sistem, ki na eni strani vključuje posameznega udeleženca v 
prometu ter na drugi strani številne organizacije kot so: policija, 
ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za promet, šolstvo, 
civilno iniciativo. Delo, znanja in izkušnje vseh je potrebno 
usmerjati v vozila, ceste, vzgojo in izobraževanje. 

Z namenom uskladiti delovanje vseh subjektov, da bi ti čim več 
prispevali k varnosti v cestnem prometu, je bila 22. decembra 
1971 imenovana samostojna in neodvisna organizacija, republiški 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ustanovitev in 
delo republiškega sveta sta temeljila na republiškem zakonu o 
varnosti prometa na cestah.

Samostojnost in neodvisnost organizacije sta preventivnemu 
delu in vzgoji v cestnem prometu dali svež zagon. Organizacija se 
je postavila na piedestal, ki je omogočil centralizirano usmerjanje 
preventivnega in vzgojnega dela z namenom, da poveže 
državne organe, strokovna združenja, znanstvene inštitute, 
civilne organizacije, številne strokovnjake in prostovoljce. Taka 
umeščenost republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je presegla v preteklosti s strani dejavnikov in 
subjektov večkrat omejeno razumevanje varnosti v prometu in 
dala možnost, da se varnost v prometu razume kot sistem.

Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
poleg predsednika in tajnika sestavljalo še 23 članov sveta, ki so 
se kasneje imenovali predsedstvo sveta. Člani so bili predstavniki 
republiških organov, zavodov, ustanov in organizacij. Člani sveta 
so sprejemali usmeritve, program dela, finančni načrt, poročila in 
pravilnike, pri čemer so uveljavljali stališča prometne preventive 
in varnosti skozi področje dela institucij, ki so jih zaposlovale. 
Za izvrševanje programa in iz njega izhajajočih nalog je svet 
imenoval 6 komisij: Komisija za prometno vzgojo v šolah, Komisija 
za prometno varnost, Komisija za proučevanje analiz, predpisov 
ter priporočil in predlogov, Komisija za propagando in gradivo, 
Komisija za odlikovanja in priznanja ter Sekretariat.  

Vzporedno z ustanovitvijo samostojnega republiškega Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se pričeli ustanavljati 
občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Naloge 
in funkcije občinskih svetov so bile že tedaj usklajene z nalogami 
republiškega sveta, pri čemer pa so bile obogatene z dodatnimi 
lokalnimi in specifičnimi programi. Ne glede na to, kakšna je bila 
organiziranost sveta, je ta vedno posebno pozornost posvečal 
prav lokalnim skupnostim. Zavedanje, da je posameznik tisti, 
ki mora prvi v vrsti sprejeti varnost v prometu kot vrednoto in 
hkrati odgovornost, je vodilo Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu že od ustanovitve. S spremembami lokalne 
samouprave se je sistem precej zamajal  in potrebno je bilo kar 
nekaj časa, da se je ponovno vzpostavilo delo v občinskih svetih 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  



EDINI ZAKON,
KATEREGA KRŠITEV
LAHKO PRINESE
NAJHUJŠO KAZEN. 

www.zvcp2008.si

Zakon omejuje,
da varuje.
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Prvi 
koraki 
v svetu 
prometa     

V pomoč staršem 
pri prometni 
vzgoji otrok

PANTONE 2728 CPANTONE 431 C

JAVNA AGENCIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARNOST PROMETA

JAVNA AGENCIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA VARNOST PROMETA

Svet za Preventivo in vzgojo 
v ceStnem Prometu                 
v okviru drSc ( januar 2007 ) 

Kljub temu, da je bil SPV ustanovljen z zakonom, so ga različni 
subjekti javnega prava, na katere je bil organizacijsko ali kako 
drugače vezan, obravnavali različno. Nedorečen pravni status je 
bil razlog, da je SPV v letu 2006 prenehal delovati v tedanji obliki 
in je z delom nadaljeval v okviru Ministrstva za promet, oziroma 
v organu v sestavi ministrstva, Direkciji Republike Slovenije za 
ceste. 

Kljub reorganizaciji je svet v vsebinskem smislu ohranil svoj 
položaj in pa tudi ime, ki je postalo prava blagovna znamka. 
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so SPV 
še naprej obravnavali kot krovno organizacijo in se identificirali 
z njegovimi akcijami in programi. SPV je ohranil sodelovanje z 
mednarodnimi institucijami in z organizacijami civilne družbe,

 
družbeno odgovornimi podjetji in posamezniki, s katerimi 
je sodeloval pri pripravi gradiv, akcij, projektov in programov 
na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. 

Pripojitev SPVja k Direkciji RS za ceste je v organizacijskem smislu 
prinesla predvsem eno bistveno spremembo, po 35 letih je 
prenehalo delovati predsedstvo sveta, ki je usmerjalo delo sveta, 
potrjevalo program dela, finančni načrt, poročila in pravilnike. 
V predsedstvu so se soočali predstavniki državnih organov 
(predvsem ministrstva), strokovnjaki z različnih področij dela 
(psihologija, zdravstvo, gradbeništvo, promet, pedagogika) in 
predstavniki lokalnih skupnosti in društev. Po ukinitvi predsedstva 
je bil tudi ta del nalog prenesen na novo organizacijsko obliko 
znotraj Direkcije RS za ceste.



Zivljenje je polno razburljivih dosezkov, srecnih 

trenutkov in novih spoznanj. A potrebna je le ena 

sekunda, ki odloci, ali bomo vse to zares doziveli. 

Varnostni pas resuje zivljenja, naj resi tudi vase.

18 let za neodvisnost, 

1 sekunda za zivljenje.

www.pripni.se Enakopravni toda bolj ranljivi.
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www.hvalati.si

MINISTRSTVO 
ZA PROMET
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Bodite previdni in odgovorni. Ne zanašajte se na to, da 
vlak ne bo pripeljal. Nesreče na nivojskih prehodih so 

pogosto posledica voznikove napake. 

Več na www.avp-rs.si
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Želim ostati živa.
Če med vožnjo uporabljate mobilni 
telefon, je možnost, da boste imeli 
prometno nesrečo, 4-krat večja*. 
Vozite s pametjo in ne s telefonom!

*Department for transport UK

TAKO VELIK JE 100 METROV 
ODDALJEN MOTORIST
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Podjetniško trgovska zbornica

L
SEKCIJA 
AVTOŠO

MINISTRSTVO ZA PROMET

www.mzp.gov.si, e: gp.mzp@gov.si
Langusova ulica 4 1535 Ljubljana
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javna agencija rePublike 
Slovenije za varnoSt Prometa 
( SePtember 2010 ) 

Prizadevanja o tem, da bi se naloge s področja varnosti in 
sorodnih vsebin zaključevale znotraj enovitega in neodvisnega 
subjekta javnega prava, so potekala že precej pred letom 2010. 
Najbliže k realizaciji te ideje se je SPV približal leta 2005, ko je bilo 
v spremenjenem Zakonu o varnosti cestnega prometa zapisano, 
da se ta reorganizira v Javno agencijo za varnost cestnega 
prometa. Te reorganizacije praksa ni doživela, saj je bil Zakon o 
varnosti cestnega prometa v letu 2006 vnovič spremenjen,  SPV 
pa pripojen k Direkciji RS za ceste.

Javna agencija za varnost prometa je bila ustanovljena z vladnim 
Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa (Uradni list 49/2010 in 73/2010), delovati je začela s 1. 
septembrom 2010. Organa agencije sta direktor in svet agencije, ki ga 
sestavlja 11 članov, od katerih je eden predsednik sveta. 
Poslanstvo agencije je postati osrednja institucija za varnost 
prometa v Sloveniji, pri čemer vidik varnosti zajema vse veje 
(cestni, letalski, železniški in vodni). Javna agencija za varnost 
prometa združuje pristojnosti na več področjih, ki so pomembna 
za varnost prometa, v tem smislu je Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu eden izmed štirih sektorjev, ki delujejo znotraj 
agencije. Agencija je prevzela naloge s področja vozil in voznikov  
ter povsem na novo začela z izvajanjem analitsko raziskovalnega 
dela na področju varnosti prometa, kjer se sistematično 
povezujejo in analizirajo različne zbirke podatkov.

za varnejšo Pot naPrej
V zadnjem desetletju smo na področju varnosti cestnega 
prometa v Sloveniji dosegli velik napredek. Število smrtnih žrtev 
in hudo poškodovanih v prometnih nesrečah se je namreč 
prepolovilo, kar je posledica vrste dejavnikov, med katerimi 
pomembno mesto zavzema  sistematično in načrtno delo na 
področju preventive in vzgoje. 

A naše delo nikakor ni končano. Čeprav na področju varnosti v 
cestnem prometu izvajamo aktivnosti, ki so celostno usmerjene, 
kompleksne in izjemno raznolike, je uspeh naših prizadevanj 
zelo preprosto merljiv: s številom prometnih nesreč ter mrtvih in 
poškodovanih na slovenskih cestah. Zato si upamo kot končni  cilj 
vsega preventivnega in vzgojnega delovanja postaviti »Vizijo nič« 
- nič smrtnih žrtev in nič poškodovanih v prometu.
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