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Komunikacijski program Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Dne 8. 5. 2013 je v.d. direktorja Javne agencije za varnost prometa imenoval delovno skupino za 

pripravo komunikacijskega programa in načrta, ki ga je kolegij direktorja obravnaval in sprejel dne 9. 7. 

2013. Namen komunikacijskega programa je boljše profiliranje Javne agencije za varnost prometa (v 

nadaljevanju AVP), večja prepoznavnost in kredibilnost AVP v javnosti. 

Osnovno izhodišče za pripravo komunikacijskega programa je Sklep Vlade RS o ustanovitvi AVP z dne 

16. 6. 2010 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (kasneje 

razdeljen na štiri področne zakone), kjer so opredeljene strokovne, analitsko-raziskovalne in druge 

naloge, za opravljanje katerih je pooblaščena AVP. Med strokovnimi nalogami so z vidika 

komuniciranja z javnostmi najbolj izpostavljena področja razvijanja in pospeševanja prometne vzgoje, 

preventivnih programov in publikacij ter izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in 

vozil. Med analitsko-raziskovalnimi nalogami AVP na področju komuniciranja prednjačijo analize in 

poročila, strokovna mnenja, ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri 

oblikovanju politike na področju prometne varnosti ter spodbujanje in sodelovanje pri raziskovalnem 

delu na omenjenem področju. Pomembno vlogo z vidika komuniciranja z javnostmi ima AVP tudi na 

področju preverjanja varnosti cestne infrastrukture (usposabljanje presojevalcev varnosti cest in 

sodelovanje v okviru postopka presoje z zakonom določene cestne mreže) ter na področju načrtovanja, 

organizacije in izvajanja neodvisnega preiskovanja dejavnikov nastanka prometnih nesreč s smrtnim 

izidom. AVP v sklopu predpisanih nalog sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, 

raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji, lokalnimi 

sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki 

delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa. Med drugim tudi podeljuje priznanja 

in nagrade na področju preventive, vzgoje in varnosti cestnega prometa. 

Pomembno področje, za katerega je zakonsko pooblaščena AVP, je izvajanje strokovnega nadzora pri 

pooblaščenih organizacijah in predvsem nad delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike 

motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike, izvajajo programe usposabljanja za učitelje 

vožnje in učitelje predpisov ter izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov. AVP 

je pooblaščena tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. S 

komunikacijskega vidika je pomembna informiranost javnosti in prisotnost medijev, saj se na ta način 

doseže večji učinek na področju kvalitete izvajanja programov, usposabljanj in ocenjevanj. Poleg tega si 

AVP povečuje ugled in kredibilnost, pod pogojem, da strokovni nadzor poteka profesionalno in 

dosledno. 

Po sprejetju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 

je AVP odgovorna za pripravo dvoletnega obdobnega načrta, kjer bodo natančno opredeljene 

aktivnosti, določeni odgovorni nosilci, roki in finančna sredstva. Prvi obdobni načrt za leti 2013 in 2014 

je ključen, saj pomeni začetek izvajanja ukrepov, na podlagi katerih se bo vzpostavilo strateško, 

sistematično in načrtovano izvajanje nacionalnega programa (operativno, organizacijsko, vsebinsko in 

finančno ovrednoteni ukrepi). Pri tem bo ključnega pomena tudi vidno komuniciranje z javnostmi 

(internimi in zunanjimi). Sprejet nacionalni program v zaključnem delu povzema plan in strategijo 

širjenja informacij ter zagotavljanja le teh širši strokovni in laični javnosti. 

Komunikacijski načrt AVP za posamezno leto precizira komunikacijski program, ki celostno ureja 

področje komuniciranja agencije. Komunikacijski načrt za leti 2013 in 2014 je usklajen z Obdobnim 

načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2013 in 2014 ter obsega okvirne teme, 

časovnico, področje oziroma nosilca komuniciranja in predvidena komunikacijska orodja. Pri tem se 

AVP osredotoča na vodeno komuniciranje z mediji (organiziranje novinarskih konferenc, sporočila za 
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javnost, objave v medijih), socialni marketing (medijsko oglaševanje nacionalnih akcij v množičnih 

medijih – TV, radio, tiskani in elektronski mediji), izobraževanje in usposabljanje za večjo varnost 

cestnega prometa, promocijo blagovne znamke in nacionalnih akcij za različne ciljne skupine (brošure, 

letaki, plakati). 

Komunikacijski program in poenoten komunikacijski načrt je prvi korak na poti uspešnega 

komuniciranja z javnostjo. Služi nam za zagotavljanje učinkovitega, preglednega in sledljivega izvajanja 

komunikacij. Za dobro načrtovanje komunikacijskih projektov so potrebne pravočasne akcije, sledenje 

sporočil, spremljanje učinkov, opazovanje reakcij in hitro prilagajanje, če je potrebno tudi s kriznim 

načrtom. Ključni recept za dobro komuniciranje je oblikovanje sporočila, umestitev le tega v 

komunikacijski plan in določitev orodja za medijsko kampanjo ter v zvezi s tem oblikovanje strategije 

komuniciranja za dosego končnega cilja. Komunikacijski načrt je torej smerokaz AVP za dosego 

zadanega cilja. 

Javna agencija za varnost prometa komunicira skladno s sprejeto celostno podobo AVP (priročnik je 

priloga komunikacijskega programa). Osrednje teme javne agencije, ki se komunicirajo preko 

množičnih medijev – TV, radio, tiskani in elektronski mediji, se sporočajo integrirano preko direktorja 

AVP. Vsebinski nosilci so pristojni sektorji in oddelki AVP. Osrednje teme, ki se komunicirajo s strani 

AVP z jasnimi in kratkimi sporočili, morajo biti vnaprej določene in morajo ostati fokus komuniciranja 

AVP in se ponavljati ob medijskih prilikah in dogodkih. To pomeni, da se kljub sporočilom na kratek rok 

in ad hoc komuniciranju, vedno vračamo na osrednje teme, ki morajo biti jasne, fokusirane, večkrat 

ponovljene in odprte pred širno javnostjo. 

Osrednje teme komuniciranja so določene z nacionalnim programom in obdobnimi načrti. 
Komunikacijski plan mora določiti prednosti in slabosti osrednjih tem. Pri tem je potrebno krepiti 

prednosti in iskati odgovore ter rešitve za slabosti. Priporočeno je, da število osrednjih tem ne preseže 

število 5 (pet). Pri tem se osredotočamo predvsem na cilje sprejetega nacionalnega programa in 

obdobnega načrta, ki so hkrati tudi osrednji cilji AVP. Hkrati pa se moramo zavedati časovne dimenzije 

za dosego posameznega cilja, kaj želimo sporočiti javnosti in strategije komuniciranja, katere so ključne 

ciljne skupine in koga vključiti oz. nagovoriti, da sodeluje in pomaga pri komuniciranju posameznih 

osrednjih tem. 

Cilj komuniciranja AVP je seznaniti slovensko javnost (to je čim večje število uporabnikov in 

udeležencev v cestnem prometu) o vsebinah in problematiki varnosti cestnega prometa, o preventivi 

in vzgoji ter aktualnih temah s področja vozil, voznikov, vzgoje in preventive v cestnem prometu, ki jih 

zakonsko po pristojnostih pokriva AVP. V luči sprejete Resolucije o nacionalnem programu varnosti 

cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 je nastopila tudi priložnost za AVP, da okrepi svojo vlogo 

in pozicijo, dvigne ugled in ozaveščenost javnosti glede pomena AVP. To bo prispevalo tudi k podpori 

javnosti za izvajanje osrednjih ukrepov AVP. 

Glavne ciljne javnosti so: mediji in novinarji, vse skupine udeležencev v cestnem prometu, 

izobraževalne inštitucije, vsi deležniki zagotavljanja varnosti v cestnem prometu, določeni s sprejeto 

Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022. 

Komunikacijski program AVP bo agenciji služil za načrten, kontinuiran in koordiniran pristop pri 

obveščanju javnosti. Predvideva opredelitev prioritetnih vsebin in komunikacijskih partnerjev, načrtuje 

izbor ciljnih javnosti in primernih komunikacijskih orodij, usklajuje vprašanja virov in zasleduje ter 

vrednoti učinke komunikacijskih aktivnosti. 

Komunikacijski program podaja glavne komunikacijske usmeritve in predstavlja okvir za izvajanje 

posamičnih informativno-komunikacijskih aktivnosti, povezanih s posameznimi projekti. Na podlagi 
tega programa bomo vsako leto pripravili letni operativni komunikacijski načrt, ki bo upošteval 
aktualne razmere in okoliščine. 
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Situacijska analiza 

V uvodnem delu so poudarjeni programski dokumenti (sprejeta resolucija in obdobni načrt) ter ključna 

zakonodaja s področja dela AVP.  

Javnost na splošno vidi javne agencije kot del dodatne, nepotrebne birokracije. V tej luči se ocenjuje 

tudi vloga in delo AVP. Državni zbor je zavrnil predlog Vlade RS, da se AVP ukine in prenese določene 

naloge, skupaj z zaposlenimi, na DRSC in MzIP. V nadaljevanju je Državni zbor sprejel Resolucijo o 

nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022 in s tem poenotil 

politično ter strokovno javnost, da je vloga AVP pomembna za nadaljnje povezovanje vseh deležnikov 

zagotavljanja varnosti cestnega prometa, tako na politični, strateški, strokovni, kot tudi na izvajalski 

ravni. V zvezi s tem so sedaj v luči sprejete resolucije velika pričakovanja javnosti glede izboljšanja 

stanja prometne varnosti in vidnejše vloge agencije pri doseganju ciljev nacionalnega programa. Na ta 

način je nastopila priložnost z vidika komuniciranja z javnostmi, saj bo potrebno nadgraditi sistemsko 

delo tudi na področju komuniciranja. 

Pregled medijskih objav od ustanovitve AVP naprej kaže, da so prometno-varnostne tematike ves čas 

prisotne v vseh medijih ne glede na tip (tiskani, elektronski), geografsko pokritost (nacionalni, lokalni), 

intenziteta objav pa je povezana z odmevnejšimi dogodki (npr. prometne nesreče, skupinske 

preventivne akcije, dogodki v povezavi s prometno problematiko itd.). 

Dosedanje aktivnosti AVP na področju komuniciranja so bile osredotočene predvsem na neposredno 

komuniciranje z javnostjo (uporabna spletna stran AVP: predlogi občanov za ureditev prometne 

signalizacije, zemljevid prometnih nesreč, anketa »Zaupanja vreden voznik«, rehabilitacijski programi 

za voznike prekrškarje, prometni barometer, statistika (analize varnosti cestnega prometa za 

posamezna obdobja), informacije o pravilnem ravnanju voznikov, preventivne akcije, informacije s 

področja vozil in voznikov, splošne informacije o izpitnih centrih, presojevalcih varnosti cest itd. ter 

izdajanje in distribucija publikacij in promocijskega materiala (gradiva, publikacije, TV in RA spoti, 

medijsko oglaševanje). V ospredju komuniciranja agencije je bil direktor AVP in nosilci posameznih 

projektov ter preventivnih akcij. 

Poleg neposrednega komuniciranja, je AVP spodbujala aktivnosti na področju zagotavljanja večje 

prometne varnosti tudi preko razpisov za nevladne organizacije, znanstvene inštitucije in lokalne svete 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V zvezi s tem se je spodbujala javna razprava, informiranje 

javnosti in komunikacija z mediji. 

Glavne ugotovitve iz situacijske analize (evalvacija dosedanjih učinkov komuniciranja) kažejo na to, da 

je javnost relativno dobro seznanjena o prometni varnosti in vlogi AVP, ki jo ima na tem področju. AVP 

mora okrepiti svojo vlogo na področjih, za katere je formalno pristojna. Potrebno se je zavedati 

prednosti, da je Državni zbor pred kratkim z velikim konsenzom sprejel nacionalni program in hkrati 

poudaril pomembnost obstoja AVP. Spodbudna je tudi pripravljenost medijev za sodelovanje na 

področju prometnih tem. Po drugi strani se je potrebno zavedati slabosti, da je Vlada RS pred kratkim 

še dodatno okrnila proračune agencij in da bo v letih 2013 in 2014 še manj namenskih sredstev za 

razvojne programe na področju varnosti cestnega prometa. Na ta način bo otežena dodatna profilacija 

AVP. Posledice okrnjenega državnega proračuna se odražajo tudi na slovenskih cestah, kjer bo 

posledično trpela prometna varnost oz. statistika prometnih nesreč. Zelo podobna situacija oz. 

problematika je tudi na področju lokalnih skupnosti. 

Na področju komuniciranja bo potrebno okrepiti informiranje celotne slovenske javnosti preko ključnih 

medijev, ki imajo tudi največjo gledanost, poslušanost, obiskanost ali branost. Pri tem se je potrebno 
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zavedati prioritetnih tem (vsebine poročanja in informiranja javnosti) ter vloge državnih medijev in 

privatnih medijev, ki so bolj tržno orientirani. S tem je namreč povezano informiranje javnosti in 

razpoložljivi oglasni prostor, ki je običajno za potrebe informativnih oddaj brezplačen, zagotoviti pa si 

ga je potrebno z uporabnimi, svežimi in kvalitetnimi sporočili medijem. V sklopu oglaševanja si je 

potrebno preko javnih naročil zagotoviti čimveč medijskega prostora ter strmeti k sinergijskim 

učinkom.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti medijskem prostoru, namenjenemu komuniciranju 

preventivnih in vzgojnih vsebin na področju varnosti prometa, ki je namensko sofinanciran s strani 

nosilnih inštitucij in brezplačen za oglaševanje preventivnih vsebin AVP. To so predvsem občinska 

glasila, lokalne radijske in TV oddaje, občinske spletne strani, strokovne revije in portali področnih 

organizacij, združenj in društev s področja varnosti prometa ter oglasni panoji v lasti AVP. 

Ob okrnjenih proračunskih sredstvih bo potrebno še dodatno negovati pristni stik z uredništvi 

medijskih hiš in proaktivno približevati medijem vsebine s področja prometne varnosti, ki so generalno 

gledano v sklopu medijskega poročanja zelo zaželjene teme. Odličen primer takšnega ravnanja je 

zadnja izvedba strokovnega nadzora nad šolami vožnje in izvajalci tehničnih pregledov, ki je dosegel 

velik medijski učinek in medijsko pozornost, kljub ničnim finančnim vložkom agencije. Učinek je bil tako 

medijsko, kot tudi z vidika kredibilnosti in pristojnosti dela AVP neprimerljivo večji od preteklih 

projektov, ki so terjali znatna finančna sredstva.  

Ob informiranju bo potrebno okrepiti tudi področje izobraževanja. Veliko vlogo pri komuniciranju z 

javnostmi pa bo imelo medresorsko sodelovanje preko odbora direktorjev in medresorske delovne 

skupine, saj bodo bolj aktivno vlogo za področje resornih tematik prevzela ministrstva in vladne službe, 

pri tem pa bodo sodelovale izobraževalne inštitucije, gospodarstvo, nevladne organizacije s področja 

varnosti cestnega prometa, lokalne skupnosti itd. 

Omeniti velja še posebno vlogo Sveta agencije, kot organa AVP, ki med drugim skrbi za delovanje AVP 

v javnem interesu in daje ustanovitelju in direktorju AVP predloge in mnenja o posameznih vprašanjih 

ter Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, kot stalnega 

posvetovalnega organa AVP, ki daje pobude in predloge za načrtovanje programa dela AVP in 

finančnega načrta na področju preventive in vzgoje. Svet AVP je izpostavljen na področju 

komuniciranja z internimi javnostmi, še posebej, ko vabi na svoje seje predstavnike ministrstev, 

delovnih teles, posamezne strokovnjake in predstavnike strokovnih institucij. Svet AVP natančneje 

opredeli svoje delovanje s poslovnikom. 

Komuniciranje z internimi javnostmi (zaposleni, ministrstva in vladne službe ter lokalni SPV) 

Redni koordinativni sestanki v zvezi s komuniciranjem z javnostmi – razširjeni kolegiji direktorja 

(prisotnost predstavnika za odnose z javnostmi). 

Izdajanje mesečne e-informacije o delu, aktivnostih, projektih, spremembah organiziranja, 
informacijah o zaposlenih na AVP in drugih aktualnih novicah AVP. Vsebine v sodelovanju z obema 

sektorjema in izpitnimi centri pripravljaja Služba za splošne zadeve v sklopu imenovanega uredniškega 

odbora za izdajanje mesečne e-informacije. 

Javna agencija za varnost prometa mora pri komuniciranju z internimi javnostmi (predvsem ministrstva 

in vladne službe) posebno pozornost nameniti dodatni profilaciji agencije. Stališča, mnenja, analize, itd. 

se pošiljajo samo v poenoteni obliki, torej skladno s sprejeto celostno grafično podobo in poenoteno 
obliko in velikostjo pisave (Calibri 11).  

Posebna pozornost se nameni tudi poenotenim predstavitvam AVP na različnih sestankih z drugimi 

državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami itd., predvsem v sklopu 
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medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa, ki jo vodi in 

koordinira AVP.  

Komuniciranje z zunanjimi javnostmi  

I.) Spletno komuniciranje www.avp-rs.si: 

V Sektorju za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zaposlen informatik, ki med drugim skrbi 

za urejanje in umeščanje pripravljenih in oblikovanih vsebin na spletno stran AVP. Poleg 

zadolženega informatika imata oba sektorja in služba pooblaščeno še eno pristojno osebo za 

uvrščanje vsebin na spletno stran AVP. AVP ima vzpostavljen: Facebook profil AVP (ciljna publika 

predvsem mlajša in srednja generacija, možnost izobraževanja, direktnih akcij, kvizov, vprašanj in 

podobno), Twitter AVP (pogosto uporabljajo mediji, hiter kanal prenosa proaktivnih vsebin, 

napovedi, stališč, vsebin in odzivov) in Youtube kanal (zelo uporaben, brezplačen kanal za 

predvajanje video vsebin, npr. preventivnih kratkih filmov s področja prometne varnosti). 

Do konca leta 2013 se določi strokovni sodelavec AVP, ki bo zadolžen za stike z javnostmi in 
pokrivanje medijskih dogodkov. Skrbel bo tudi za spletni časopis, kjer bodo dosegljive aktualne 
informacije in dosežki na področju varnosti v prometu. Poleg statistike, zanimivih analiz in 

pravilnih ravnanj, bodo objavljeni tudi najpomembnejši dogodki na področju varnosti v cestnem 

prometu. 

II.) Upravljanje s celostno podobo AVP 

Skladno s sprejeto CGP se uporablja logotip AVP na vseh promocijskih materialih, oglasnih tablah,  

gradivih in dokumentih agencije. Enako velja tudi za materiale, gradiva in dokumente, kjer je AVP 

partner, soorganizator ali sofinancer. Priročnik CGP AVP je priloga programa komuniciranja AVP. 

Pri upravljanju s celostno podobo AVP je pomembna tudi spletna stran AVP, kjer je potrebno 

sprotno vzdrževanje spletnega mesta z ažurnimi, natančnimi in kvalitetnimi informacijami, 

sporočili in novicami. Nad kvaliteto in ažurnostjo informacij na spletni strani AVP bdijo pristojni 

sektorji, oddelki in službe AVP. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi vključevanju imena AVP v govore, javne nastope, 

objave v javnosti itd. Pri formalnem komuniciranju se uporablja celotno ime agencije (Javna 

agencija Republike Slovenije za varnost prometa), ta pa se v nadaljevanju lahko nadomesti z 

okrajšavo AVP, ki jo je potrebno obrazložiti (npr. v samih uradnih dokumentih, dopisih, sporočilih, 

itd.).  

Slika pove več kot tisoč besed. To naj bo vodilo tudi pri komuniciranju AVP z javnostmi ter uporabi 

znamke AVP. 

III.) Domača javnost 

Odnosi z mediji: medijski dogodki na terenu, novinarske konference, sporočila za javnost, gradiva 

za medije, delavnice, načrtovana publiciteta. 

Oglaševanje: skladno s proračunskimi zmožnostmi - oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih 

ter drugih kanalih. Oglaševanje preventivnih vsebin na oglasnih panojih v lasti AVP (19 oglasnih 

panojev na AC postajališčih in območjih AC). 

Distribucija izbranih promocijskih izdelkov: poudarek na racionalnosti, koriščenje starih zalog, v 

bodoče se omejiti na simbolične promocijske izdelke, ki so uporabni tudi za zaposlene (npr. 

rokovniki, pisala, odsevniki). 
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• Politična javnost 

Za dosego ciljev na področju varnosti prometa je potreben celosten in integralni pristop na 

politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni. Pri tem so prednostne naloge in cilji določeni z 

Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022. 

Osrednji komunikacijski kanal s politično javnostjo (Vlado RS, Državnim zborom RS in Državnim 

svetom RS) je Odbor direktorjev, ki pripravlja strateške usmeritve in skrbi za politično 

koordinacijo na podlagi določil nacionalnega programa. AVP v Odboru direktorjev predstavlja 

direktor, ki za javnost komunicira teme AVP v povezavi z delom Odbora direktorjev. 

Za boljšo usklajenost in informiranost poslancev Državnega zbora se vzpostavi komunikacija 
s poslanskimi skupinami. Okrepi se komuniciranje ukrepov, strategij, akcijskih načrtov, 

programov in poročil ter pobud glede področne zakonodaje. Komunikacija poteka na relaciji 

direktor AVP – poslanske skupine. 

 

AVP posreduje mesečna poročila ministru pristojnemu za promet o aktualnih temah in 

informacijah s področja varnosti prometa ter o aktivnostih AVP (v obliki info lista – aktualna 

statistika in analiza prometne varnosti). Glede na vsebinsko in procesno povezanost je nujno 

sodelovanje z Direktoratom za promet in občasno tudi z Direktoratom za infrastrukturo 

(Sektorjem za ceste) in Direkcijo RS za ceste, DARS-om ter Inšpektoratom za promet, 

energetiko in prostor (prometna inšpekcija). Terenske preventivne akcije v sodelovanju z 

DARS-om in DRSC ter Policijo so se izkazale kot zelo učinkovite in bi bilo potrebno temu 

področju posvetiti posebno pozornost (predvsem preventivni dogodki s simulacijo prometnih 

nesreč). 

 

• Strokovna javnost 

Osrednji komunikacijski kanal s strokovno javnostjo je Medresorska delovna skupina za 
spremljanje in izvajajnje nacionalnega programa, ki jo vodi direktor AVP in je sestavljena 

skladno z javnim pozivom iz številnih strokovnjakov, predstavnikov državnih in nevladnih 

organizacij, predstavnikov lokalnih skupnosti, zavodov, zvez, inštitucij s področja varnosti, 

izobraževanja, prometa in prometne varnosti, zdravstva ter preventive na področju varnosti 

prometa.  

Okrepi se komunikacija z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pomoč 

pri komunikaciji nudijo izpitni centri, ki so hkrati tudi osrednje območne izpostave (na podlagi 

števila statističnih regij in reorganizacije IC se formira 12 območnih izpostav – gorenjska, 

goriška, obalno-kraška, notranjsko-kraška, osrednjeslovenska, zasavska, spodnje-posavska, 

koroška, savinjska, podravska in pomurska območna izpostava ter izpostava jugovzhodne 

Slovenije), ki s podporo AVP koordinirajo, spremljajo in spodbujajo delo lokalnih svetov ter so 

podaljšana roka AVP na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. Pri medijskih 

oglaševanjih, preventivi in vzgoji je potrebno strmeti h koordiniranemu in poenotenemu delu 

lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj se na ta način dosežejo 

sinergijski učinki. Preventivne akcije v povezavi z medijskem oglaševanjem naj se 

osredotočijo na širše območje, npr. na celotno statistično regijo, kjer se vključi čim večje 

število lokalnih SPV, ki  med drugim, skladno z razpoložljivim medijskim prostorom na lokalni 

ravni, poiščejo tudi razpoložljivi (po možnosti brezplačni) prostor za področje preventive in 
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vzgoje v cestnem prometu. Tovrsten način prinaša večjo pokritost, informiranost ciljnih 

skupin ter je v primeru komercialnega oglaševanja finančno najbolj ugoden, saj se stroški 

oglaševanja porazdelijo med lokalne SPV in AVP, ki skladno s komunikacijskin načrtom 

sodeluje pri omenjenih akcijah. 

AVP (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z izpitnimi centri) 
zagotovi koordinacijo z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da se na 
letni ravni zagotovi medijsko oglaševanje in tematske oddaje na radijskih postajah, ki se 

bodo prijavile na javni razpis in ponudile cenovno najugodnejšo ter celostno najbolj ustrezno 

promocijo preventivnih ter vzgojnih vsebin s področja varnosti v cestnem prometu. 

Alternativno se lahko za potrebe tovrstnih akcij uporabi tudi drug komunikacijski kanal. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi strokovnim revijam in portalom področnih 
organizacij, združenj in društev s področja varnosti prometa, ki imajo razpoložljivi prostor in 

svoje članstvo za komuniciranje vsebin z omenjenega področja. 

IV.) Komunikacija s tujino 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi intenzivni komunikaciji s tujino, ki poteka 

predvsem preko spletne strani AVP in v okviru komuniciranja z mednarodnimi organizacijami s 

področja varnosti cestnega prometa ter v okviru udeležb na mednarodnih dogodkih (osrednje in 

nosilne vsebine AVP, uresničevanje nacionalnega programa itd.). 

V.) Uresničevanje komunikacijskega programa in načrta 

Komunikacijski program in precizno izdelan komunikacijski načrt morata biti natančno usklajena 
z ožjim vodstvom AVP. Komunikacijski načrt je tudi stalna točka dnevnega reda kolegija direktorja. 

Sestavni del komunikacijskega načrta so stališča in cilji AVP. Pri delu z mediji je potrebno vedeti 

odgovore na kdo, kaj, kje, kdaj, zakaj in kako (se) oblikuje osrednje sporočilo javnosti. Potrebno je 

predvideti tudi uspehe in neuspehe pri komuniciranju. Pomembno uvodno fazo pri oblikovanju 

ključnih sporočil in poenotenja politične in strokovne javnosti imata z nacionalnim programom 

varnosti cestnega prometa določena Odbor direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem 

prometu in Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje nacionalnega programa. 

VI.) Osrednji komunikacijski izzivi oz. cilji 

Z načrtovanim in koordiniranim informiranjem in komuniciranjem bo AVP: 

• pripomogla k zmanjšanju najhujših posledic v prometu in izboljšala varnost cestnega 
prometa skladno z zastavljenimi cilji nacionalnega programa varnosti cestnega prometa; 

DA NE SMEMO DOPUSTITI, DA UMRE VEČ KOT 128 OSEB IN SE 
NE SME VEČ KOT 810 OSEB HUDO TELESNO POŠKODOVATI V 
PROMETNIH NESREČAH V LETU 2013 

DA NE SMEMO DOPUSTITI, DA UMRE VEČ KOT 122 OSEB IN SE 
NE SME VEČ KOT 760 OSEB HUDO TELESNO POŠKODOVATI V 
PROMETNIH NESREČAH V LETU 2014 
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Za dosego ciljev v letih 2013 in 2014, je potrebno poleg rednih nalog, glede na obstoječe finančne 

zmogljivosti, realizirati tudi predvidene ukrepe iz obdobnega načrta in zagotoviti izvedbo načrtovanih 

preventivnih aktivnosti. Posebno pozornost na področju komuniciranja z javnostmi se za obdobje 

2013-2014 nameni preventivi in vzgoji udeležencev v cestnem prometu ter cestni infrastrukturi, 

prometnemu okolju in tehnologiji vozil. AVP kot odgovorna in pristojna za varnost cestnega prometa 

bo uporabljala strokovne metode pri analiziranju in presoji prometne varnosti ter na ta način tudi 

informirala ter komunicirala z javnostmi. 

• vzpostavila trajen in bolj stabilen sistem financiranja prometne varnosti; 

S SPREMEMBO ZAKONA O LETNI DAJATVI ZA UPORABO VOZIL 
V CESTNEM PROMETU SE DOLOČI SISTEMSKI VIR 
FINANCIRANJA ZA PROMETNO VARNOST 

SPREMEMBA ZAKONODAJE ZA ZAGOTOVITEV FINANČNIH 
SREDSTEV OD ZAVAROVALNIC (NPR. 1 % ZAVAROVALNE 
PREMIJE) 

PREUSMERITEV VIROV FINANCIRANJA IZ PRORAČUNA 
DIREKTNO NA AVP (VOZNIŠKI IZPITI, HOMOLOGACIJA, 
TEHNIČNI PREGLEDI ITD.) 

 

Osrednji preboj na tem področju se mora doseči v okviru odbora direktorjev in medresorske delovne 

skupine. Ob kvalitetnem in organiziranem komuniciranju z javnostjo bo dosežen tudi širši družbeni 

konsenz na tem področju. Z vzpostavitvijo trajnega in stabilnega sistema financiranja na opisan način, 

bo AVP še bolj izpostavljena v očeh javnosti in bo morala tudi komunikacijsko postoriti več za 

informiranje javnosti glede upravičene porabe namenskih sredstev. 

• uvedla prometno vzgojo v šolski kurikulum na vseh ravneh; 

NATANČNEJE SE OPREDELI IN DOLOČI VLOGA MENTORJEV 
PROMETNE VZGOJE V VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 

PROMETNA VZGOJA POSTANE SESTAVNI DEL PREDMETNIKA V 
OSNOVNI ŠOLI NA VSEH RAVNEH 

UREDITEV FORMALNEGA STATUSA LOKALNIH SVETOV ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

Odbor direktorjev in medresorska delovna skupina morata na tem področju doseči konsenz. 

Komuniciranje z javnostjo se v tem primeru ne ocenjuje kot težavno, saj gre za pozitiven ukrep v očeh 
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širše javnosti. Potrebno bo upoštevati tudi sinergijske učinke, ki jih tovrsten ukrep prinaša na področju 

varnosti v cestnem prometu, še posebej na lokalni ravni (lokalni SPV-ji). Jasna opredelitev statusa 

mentorjev prometne vzgoje bo okrepila varnost cestnega prometa tudi na lokalni ravni. Poleg ureditve 

relacije SPV – prometni mentorji, se uredi status lokalnih SPV predvsem na relaciji SPV – župan, SPV – 

občinska uprava in SPV – občinski svet. 

• pozicionirala zdravje kot integralni del prometne varnosti; 

DEFINIRANJE VLOGE OSEBNEGA ZDRAVNIKA NA PODROČJU 
PROMETNE VARNOSTI 

POZICIONIRANJE POKLICNEGA VOZNIKA IN OPREDELITEV 
RELACIJE DELODAJALEC – POKLICNI VOZNIK  –  ZDRAVJE 

 

Konsenz na tem področju se mora doseči v okviru odbora direktorjev in medresorske delovne skupine. 

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so osrednji sodelujoči pri tem 

sistemskem premiku. Komuniciranje s širšo javnostjo se v tem primeru ne ocenjuje kot težavno 

(pozitiven ukrep), pomembna pa bo uvodna faza komuniciranja predlogov z zainteresirano javnostjo. 

• okrepila sistemsko upravljanje z nevarnimi cestnimi odseki; 

DOLOČITEV MEST IN NEVARNIH CESTNIH ODSEKOV Z VISOKO 
STOPNJO TVEGANJA ZA PROMETNE NESREČE TER PRIPRAVA 
LETNIH NAČRTOV ZA SANACIJO »ČRNIH TOČK« NA 
CELOTNEM CESTNEM OMREŽJU (DRŽAVNE IN LOKALNE 
CESTE) 

SANACIJA »ČRNIH TOČK« S POMOČJO STROKOVNE PRESOJE 
VARNOSTI CEST 

 

Odbor direktorjev in medresorska delovna skupina morata na tem področju doseči konsenz. DARS, 

DRSC, lokalne skupnosti (s pomočjo tehničnih komisij, presojevalcev varnosti cest in znanstvenih 

inštitucij) so osrednji sodelujoči pri tem sistemskem premiku, ki ima tudi finančne posledice. Večina 

problematike se nanaša na lokalne ceste. Komuniciranje se v tem primeru ne ocenjuje kot težavno, saj 

gre za pozitiven ukrep v očeh širše javnosti, tudi v kontekstu ravnanja voznikov na relaciji voznik – 

vozilo – cestna infrastruktura. 

• posodobila nadzor in umirila hitrost na cestah; 

SPODBUJATI UPORABO PRIKAZOVALNIKOV HITROSTI, 
OSTALIH PREVENTIVNIH PROMETNIH IN INFRASTRUKTURNIH 
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UKREPOV ZA UMIRJANJE HITROSTI 

NABAVA STACIONARNIH RADARJEV NA BOLJ 
PROBLEMATIČNIH ODSEKIH (HITROST, PROMET. NESREČE) 

 

Osrednji preboj na tem področju se mora doseči v okviru odbora direktorjev in medresorske delovne 

skupine. Policija, DARS, DRSC in lokalne skupnosti z redarstvi (inšpektorati) so osrednji sodelujoči pri 

tem sistemskem premiku, ki ima tudi finančne posledice. Komuniciranje z javnostjo se v tem primeru 

ne ocenjuje kot težavno, saj gre za pozitiven ukrep v očeh širše javnosti. 

VII.) Izvedba komunikacijskega načrta 

AVP bo nadaljevala s komunikacijskimi aktivnostmi s pomočjo že razvitih in uveljavljenih 

komunikacijskih orodij in kanalov: spletna stran, organizacija preventivnih dogodkov in 

dogodkov za medije. Za predstavljanje preventivnih tem bomo še dodatno okrepili 

sodelovanje z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Za spremljanje učinkov komunikacijskih aktivnosti, povratnih informacij in ugotovitev ter 

naknadno dopolnjevanje programa, je predvideno merjenje in ovrednotenje rezultatov 

programa z analizami medijskega odmeva (PR služba), ovrednotenje obiska skupne spletne 

strani (po številu obiskov, po številu uporabljenih dokumentov, po pregledu najbolj 

obiskanih dokumentov na strani, po vprašanjih (informatik), po izvedenih anketah (izpitni 

centri, posveti z lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu itd.). 

 

 

Priloga: 

- Celostna podoba vizualnih komunikacij AVP
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Komunikacijski načrt za leto 2013 in 2014 

���� Aktivnost Nosilci, sodelujoči komunikatorji Komunikacijsko orodje Ključne ciljne 

skupine 

Slogan oz. glavno 

sporočilo akcije 

Opomba 

januar       

16. - 
22.1.2013 in 
januar 2014 

NA Mobilni telefoni 

 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: Policija 

Novinarska konferenca/ 
sporočilo za javnost, spletna 
stran. 

vozniki motornih vozil Bodi trenutno 
nedosegljiv, če želiš 
ostati živ! 

 

27.1. 2014 Novinarska konferenca – 
analiza varnosti v cestnem 
prometu in aktivnosti AVP 

Nosilec: AVP (direktor) Novinarska konferenca, 
sporočilo za javnost, spletna 
stran. 

širša javnost Analiza prometne 
varnosti 2013 

Primerjalna analiza 
prometne varnosti. 

februar       

5.2 – 
12.2.2013 in 
februar 2014 

NA Pešec Nosilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu – SPV). 

Sodelujoči: občinski SPV, Policija, 
lokalne skupnosti, DRSC. 

Novinarska konferenca, 
gradiva za otroke po OŠ, 
možnost uporabe radijskega 
in TV spota, spletna stran. 

- vozniki,  

- pešci (starejši, 
otroci), 

- lokalne skupnosti. 

Bodi preVIDEN! Informirati javnost o 
ogroženosti pešcev, 
promocija rezultatov 
akcije. 

20.2. -
28.2.2013 in 
februar 2014 

NA Varnost na nivojskih 
prehodih ceste čez 
železniško progo »Ustavite 
se. Vlak se ne more.« 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: SŽ, MzIP (DRSC), Policija, 
IRSPEP. 

Sporočilo za javnost / 
novinarska konferenca, 
letaki, spletna stran. 

- vozniki Ustavite se! Vlak se 
ne more. 

Informiranje voznikov 
in ostalih 
udeležencev v CP o 
pravilnem ravnanju 
pri prečkanju 
nivojskih prehodov. 



 

13 

 

13 Komunikacijski program Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa                                   

februar 
2014 

Vožnja po cestah z večjim 
vzdolžnim nagibom 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost, spletna 
stran, plakati, letaki. 

- Šole vožnje; izpitni 
centri; vsi vozniki. 

Pazi, klanec! Tehnika vožnje po 
cestah z večjim 
vzdolžnim nagibom; 
možne nevarnosti, 
zlasti ob spolzkem 
cestišču. 

februar 
2014 

Objestna, agresivna vožnja 
in neupoštevanje varnostne 
razdalje 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Novinarska konferenca, 
objave prispevkov v medijih. 

- vozniki 

 

 Preventivna akcija 3x 
letno (feb. , junij, 
oktober). 

marec       

11.-
17.3.2013 in 
marec 2014 

NA Uporaba varnostnega 
pasu 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: Policija. 

Novinarska konferenca / 
sporočilo za javnost, film, 
radijski spot, plakati, letaki, 
brošura, spletna stran. 

- vozniki in potniki, - 
otroci, starši, učitelji. 

Pripnite se in 
doživite! 

Informirati javnost in 
opozoriti na uporabo 
varnostnega pasu. 

22.-
24.3.2013 in 
marec 2014 

NA Varnost motoristov 

Nosilec: Policija. 
Sodelujoči: AVP, moto klubi, občinski 
SPV. 
 

Film, radijski spot, plakati, 
letaki, brošura, spletna stran, 
preventivni, izobraževalni 
dogodki. 

- vozniki enoslednih 
motornih vozil 

Ne spreglej, 3x 
poglej! 

Informirati javnost o 
aktivnostih za večjo 
varnost motoristov. 

april       

15.-
21.4.2013 in 
april 2014 

 

NA Hitrost Nosilec: Policija, AVP (direktor, Sektor 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: avtošole, občinski SPV  

Novinarska konferenca, 
dogodek, sporočilo za 
javnost, oglaševanje, spletna 
stran. 

- vozniki motornih 
vozil 

Hvala, ker voziš 
zmerno! 

Informirati javnost o 
nacionalni akciji, o 
nevarnostih prehitre 
vožnje ter zniževanju 
povp. hitrosti. 

15.-
20.4.2013 in 
april 2014 

Varnost starejših voznikov 
motornih vozil 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila in 16 izpitnih centrov). 
Sodelujoči: Policija, občinski SPV, 
avtošole. 

Novinarska konferenca, dan 
odprtih vrat. 

- starejši vozniki 
motornih vozil 

 

Osveščanje starejših 
voznikov motornih 
vozil o varni vožnji 
(ponovitev CP). 
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7. 4. 2014 
Poročilo o uspešnosti 
izvajanja nacionalnega 
programa varnosti cestnega 
prometa 2013-2022 

Nosilec: AVP (direktor, medresorska 
delovna skupina - Re NPVCP 2013-
2022). 

Predstavitev na novinarski 
konferenci, sporočilo za 
javnost, spletne strani AVP. 

- širša 
javnost 

Predstavitev 
poročila skupaj z 
evalvacijo 

Poročilo v 
nadaljevanju 
obravnava še Odbor 
direktorjev, Vlada RS 
in DZ RS. 

23.-
28.4.2013 in 
april 2014 

NA Varnost kolesarjev  

Nosilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu). 
Sodelujoči: občinski SPV, Policija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 
 

Novinarska konferenca, 
SzJ,, film, radijski spot, 
plakati, letaki, brošura, 
spletna stran, preventivni 
dogodki. 

- kolesarji in vozniki 
motornih vozil 

Kolesarji, previdno 
naokrog! 

Informirati javnost o 
nacionalni akciji, o 
problematiki 
kolesarjev, zaščitne 
opreme, vožnje, 
varnih kolesarskih 
površin. 

26.-
28.4.2013 in 
april 2014 

NA Varnost motoristov 

Nosilec: Policija. 
Sodelujoči: AVP, moto klubi, občinski 
SPV. 
 

Film, radijski spot, plakati, 
letaki, brošura, spletna stran, 
preventivni, izobraž. dogodki 

- vozniki enoslednih 
motornih vozil 

Ne spreglej, 3x 
poglej! 

Informirati javnost o 
aktivnostih za večjo 
varnost motoristov. 

maj       

6.-30.5.2013 
in maj 2014 

NA Varnost kolesarjev  

Nosilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu). 
Sodelujoči: občinski SPV, Policija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

Novinarska konferenca, SzJ, 
film, radijski spot, plakati, 
letaki, brošura, spletna stran, 
preventivni dogodki. 

- kolesarji in vozniki 
motornih vozil 

Bistro glavo varuje 
čelada, Varno kolo, 
Kaj veš o prometu? 

Promocija zaščitne 
opreme, brezhibnega 
kolesa, izvajanje 
kolesarskih izpitov.  

17.-
19.5.2013 in 
maj 2014 NA Alkohol 

Nosilec: Ministrstvo za zdravje 
Sodelujoči: AVP (SPV, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Novinarska konferenca 
/sporočilo za javnost, film, 
radijski spot, spletna stran. 

- vozniki motornih 
vozil, mladi vozniki 

0,0 šofer 
Informirati javnost o 
nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola. 

28.5.2013 in 
maj 2014 

Pravilno razvrščanje na AC v 
primeru zastojev 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: DARS. 

Novinarska konferenca, 
preventivni dogodek na 
Vranskem. 

- vozniki OA, drugi 
vozniki 

Reši življenje! Informirati javnost o 
pravilnem ravnanju 
na avtocesti v 
primeru zastojev. 

maj 2014 Vključevanje na avtocesto 
(nevarnost vožnje v 
nasprotno smer) 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost / 
novinarska konferenca, 
spletna stran, plakati, letaki. 

vsi vozniki 
STOP; napačna 
smer! 

Uvozi na AC; 
signalizacija, pravilno 
ravnanje. 
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junij       

5.6.2013 in 
junij 2014 

Utrujenost in zaspanost za 
volanom 

Nosilec: AVP. 
Sodelujoči: Policija, Inštitut za sodno 
medicino, zdravniki. 

Novinarska konferenca, 
sporočilo za javnost 

- vozniki motornih 
vozil 

 
Nevarnost vožnje v 
utrujenem oz. 
zaspanem stanju. 

11.-
16.6.2013 in 
junij 2014 

NA Varnost kolesarjev  

Nosilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu). 
Sodelujoči: občinski SPV, Policija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

Sporočilo za javnost, film, 
radijski spot, plakati, letaki, 
brošura, spletna stran, 
preventivni dogodki. 

- kolesarji in vozniki 
motornih vozil 

Kolesarji, previdno 
naokrog! 

Informirati javnost o 
nacionalni akciji, o 
problematiki 
kolesarjev, zaščitne 
opreme, pravilne 
vožnje. 

21.-
24.6.2013 in 
junij 2014 

NA Hitrost Nosilec: Policija, AVP (direktor, Sektor 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). Sodelujoči: avtošole, 
občinski SPV. 

Novinarska konferenca / 
sporočilo za javnost, 
dogodek, oglaševanje, 
spletna stran. 

- vozniki motornih 
vozil 

Hvala, ker voziš 
zmerno! 

Informirati javnost o 
nacionalni akciji, o 
nevarnostih prehitre 
vožnje ter zniževanju 
povp. hitrosti. 

1.6.-
31.8.2013 in 
junij - avgust 
2014 

Varnost v času turistične 
sezone 

Nosilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu). 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, plakati, letaki, 
brošura, spletna stran. 

vozniki motornih vozil  

Informirati javnost o 
nacionalni akciji 
(poudarek na zastojih 
v prometu, hitrost, 
alkohol, vročina 
motoristi, kolesarji). 

26. in 27.6. 
2013 

Izvedba strokovnega nadzora 
pri pooblaščenih 
organizacijah 

Nosilec: AVP (direktor in skupina za 
izvajanje internega in strokovnega 
nadzora). 

Terenski prispevek – POP 
TV, spletna stran AVP. 

splošna javnost  
Opozoriti javnost o 
izvajanju nalog AVP. 

junij – 
december 
2013 

Preventivna akcija Radia 
Gorenc: Cesta je vklopi 
pamet! 

Nosilec: Radio Gorenc. 
Sodelujoči: AVP, lokalni SPV z 
Gorenjske regije. 

Kratki strokovni prispevki 
splošna javnost na 
Gorenjskem 

  

2014 
Priprava na vožnjo 
(načrtovanje poti) 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost / 
novinarska konferenca, 
spletna stran, plakati, letaki. 

šole vožnje, izpitni 
centri 

Varna vožnja je 
načrtovana vožnja 

Odločitev za vožnjo, 
izbira smeri poti, 
utemeljena 
sprememba odločitve 

junij 2014 Objestna, agresivna vožnja 
in neupoštevanje varnostne 
razdalje 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Novinarska konferenca, 
objave prispevkov v medijih. 

- vozniki  Preventivna akcija 3x 
letno (feb.,  junij, 
oktober). 
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julij       

julij .2013 in 
julij 2014 NA Varnost motoristov 

Nosilec: Policija,  
Sodelujoči: AVP, moto klubi,  SPV-ji. 

Film, radijski spot, plakati, 
letaki, brošura, spletna stran. 

- vozniki enoslednih 
motornih vozil 

Ne spreglej, 3x 
poglej! 

Informirati javnost o 
aktivnostih. 

10.7.2013 Novinarska konferenca 
»Modernizacija in 
reorganizacija izpit. centrov« 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
vozila in voznike). 

Novinarska konferenca, 
spletna stran AVP. 

splošna javnost  
Informirati javnost 
glede reorganizacije 
IC. 

julij– avgust 
2013 

»Pazi cesta« - objava 
preventivnih vsebin na Radio 
Slovenija 1 

Nosilec: Radio Slovenija 1. 
Sodelujoči: AVP. 

Kratki strokovni prispevki Splošna javnost »Pazi cesta« 

nivojski prehodi, 
telefoniranje med 
vožnjo, hitrost, pešci, 
kolesarji, otroci v 
prometu, poklicni 
vozniki,... 

julij – 
december 
2013 

Preventivna akcija Radia 
Gorenc: Cesta je vklopi 
pamet! 

Nosilec: Radio Gorenc. 
Sodelujoči: AVP, lokalni SPV z 
Gorenjske regije. 

Kratki strokovni prispevki 
Splošna javnost na 
Gorenjskem 

 
Objava preventivnih 
RA spotov in 
prispevkov. 

1.7.2014 Skrajni rok za predložitev 
letnega poročila o izvajanju 
resolucije o nacionalnem 
programu Državnemu zboru 
RS 

Nosilec: Vlada RS. 

Sodelujoči: AVP, medresorska delovna 
skupina, odbor direktorjev, MzIP. 

Sporočilo za javnost splošna javnost Letno poročilo o 
izvajanju resolucije 
o nacionalnem 
programu 

Poročilo v 
nadaljevanju 
obravnava DZ RS. 

avgust       

15.-
18.8.2013 in 
avgust 2014 

NA Varnost motoristov 

Nosilec: Policija. 
Sodelujoči: AVP, moto klubi, občinski 
SPV. 
 

Film, radijski spot, plakati, 
letaki, brošura, spletna stran, 
preventivni, izobraževalni 
dogodki. 

-vozniki enoslednih 
motornih vozil 

Ne spreglej, 3x 
poglej! 

Informirati javnost o 
aktivnostih za večjo 
varnost motoristov. 

19.-
25.8.2013 in 
avgust 2014 

NA Hitrost Nosilec: Policija, AVP (direktor, Sektor 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: avtošole, občinski SPV.  

Novinarska konferenca, 
dogodek, sporočilo za 
javnost, oglaševanje, spletna 
stran. 

- vozniki motornih 
vozil 

Hvala, ker voziš 
zmerno! 

Informirati javnost o 
nacionalni akciji, o 
nevarnostih prehitre 
vožnje, ter zniževanju 
povprečnih hitrosti. 
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23.8.-
10.9.2013 in 
2014 

NA Začetek šolskega leta Ministrstvo za znanost, izobraževanje, 
kulturo in šport, sodeluje AVP in 
Policija ter SPV-ji. 

Novinarska konferenca, 
sporočilo za javnost, spletna 
stran. 

širša javnost  Informirati javnost o 
nacionalni akciji 

september       

16.9.-22.9. Teden mobilnosti in  

Dan brez avtomobila 

Nosilec: 
Sodelujoči: AVP, občinski SPV, 
nevladne organizacije. 

Sporočilo za javnost, spletna 
stran, sodelovanje na 
preventivnih dogodkih. 

- splošna javnost  Promocija 
alternativnih oblik 
prihoda / prevoza 

9.-15.9. NA Uporaba varnostnega 
pasu 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Sodelujoči: Policija. 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, plakati, letaki, 
brošura, spletna stran. 

- vozniki in potniki, - 
otroci, starši, učitelji 

Pripnite se in 
doživite! 

 

15.9.2013 
(začetek) 

Projekt Pasavček Nocilec: AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu – SPV). 

Sodelujoči: vrtci, OŠ, občinski SPV. 

Sporočilo za javnost, spletna 
stran. 

Ciljne skupine: 
splošna javnost, 
učitelji, vzgojitelji, 
starši, otroci. 

Red je vedno pas 
pripet! 

 

2014 Vleka vozila Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost, spletna 
stran, plakati, letaki. 

vsi vozniki  Varna vleka 
priklopnika. 

oktober       

 

1. – 14.10. 

NA Pešec Nosilec. AVP (Sektor za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu – SPV). 

Sodelujoči: občinski SPV,  šole, 
Policija, lokalne skupnosti, DRSC. 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, spletna stran, 
plakati, letaki. 

Ciljne skupine: pešci, 
vozniki, starejši 
udeleženci. 

Bodi preViden! Informirati javnost o 
ogroženosti pešcev, 
promocija varnih 
površin za pešce. 

19.-20.10. 
NA Alkohol 

Nosilec: Ministrstvo za zdravje 
Sodelujoči: AVP (Sektor za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu). 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, spletna stran. 

- Vozniki motornih 
vozil, mladi vozniki. 

0,0 šofer 
Informirati javnost o 
nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola. 

oktober 
Ekološka vožnja 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost, 
novinarska konferenca, 
spletna stran, plakati, letaki. 

srednješolci - 
izobraževanje v 
srednjih šolah. 

 
Poraba, postanki, 
menjave prestav, 
udobje vožnje,...  
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oktober 
2014 

Objestna, agresivna vožnja 
in neupoštevanje varnostne 
razdalje 

Nosilec: AVP (direktor, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Novinarska konferenca, 
objave prispevkov v medijih. 

- vozniki  Preventivna akcija 3x 
letno (feb., junij, 
oktober). 

november       

8.-10.11. 
NA Alkohol 

Nosilec: Ministrstvo za zdravje 
Sodelujoči: AVP (SPV, Sektor za 
preventivo in vzgojo v CP). 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, spletna stran. 

- Vozniki motornih 
vozil, mladi vozniki 

0,0 šofer 
Informirati javnost o 
nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola. 

november 
Zaupanja vreden voznik 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost / 
novinarska konferenca, 
spletna stran. 

- vozniki motornih 
vozil 

 
Priprava zakonske 
podlage. 

november 

Odgovornost posameznika v 
prometu 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 

Sporočilo za javnost, 
novinarska konferenca, 
spletna stran, plakati, letaki. 
 

- srednješolci  

Izobraževanje v 
srednjih šolah. Ni 
absolutne prednosti. 
Vsak odgovoren za 
svoje ravnanje v CP. 

december       

9.-15.12 

NA Alkohol 

Nosilec: Ministrstvo za zdravje 
Sodelujoči: AVP (SPV, Sektor za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu). 

Novinarska konferenca, film, 
radijski spot, spletna stran. 

- Vozniki motornih 
vozil, mladi vozniki 

0,0 šofer 
Informirati javnost o 
nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola. 

9. 12. 2013 

Kriteriji sposobnosti voznika 

Nosilec: AVP (Sektor za voznike in 
vozila). 
Sodelujoči: člani medresorske delovne 
skupine za spremljanje nacionalnega 
programa. 

Sporočilo za javnost, 
novinarska konferenca, 
plakati, letaki, spletna stran. 

  

Varnost - socialno 
sporazumevanje, 
prometni tok- okolje – 
kontrola/udobje. 

23. 12.2013 

Spletni časopis AVP 
(mesečnik) – izdaja 1. 
številke 

Nosilec: AVP (PR služba). 

e-informator, kjer bodo 
dosegljive aktualne 
informacije in dosežki na 
področju varnosti cestnega 
prometa. Objava na spletnih 
straneh AVP. 

splošna javnost 
spletni časopis 
»Varno v cestnem 
prometu« 

Statistika, primeri 
pravilnega ravnanja 
voznikov, pomembni 
dogodki prometne 
varnosti. 

*Komunikacijski program podaja glavne komunikacijske usmeritve in predstavlja okvir za izvajanje posamičnih informativno-komunikacijskih aktivnosti, povezanih s 

posameznimi projekti. Na podlagi tega programa bomo vsako leto pripravili letni operativni komunikacijski načrt, ki bo upošteval aktualne razmere in okoliščine. 

Skrbnik za spremljanje izvajanja komunikacijskega načrta: Robert Strah, vodja Oddelka za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa. 



Celostna 
podoba 
vizualnih 
komunikaCij



2

Logo - osnove

Logotip Javne agencije RS za 
varnost prometa je sestavljen iz 
dveh delov:  imena agencije in 
okroglega znaka, v katerem so 
stilizirane začetnice AVP.

Logo je vektoriziran, torej se 
ga da razširiti na katerokoli 
velikost.

Standardni logo - barve
Krog Pantone
- Pantone 2728 C za vse vrste 
papirja.

Krog CMYK
- 96 % cyan, 69 % magenta,
(uporabiti le, ko Pantone ni 
možen)
- za vse vrste papirja.

Najmanjša dovoljena velikost
- pomembno je, da se ohrani 
berljivost, zato je najmanjša 
dovoljena velikost znaka 10 
mm.
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Logo - Barvne razLičice

Pri pozitivni različici simbola 
AVP uporabljamo sledeče barve:
- krog:  AVP modra,
- začetnice: bela 
(netransparentna),
- tipografija:  AVP siva.

Pri negativni barvni različici 
uporabljamo sledeče barve:
- krog:  AVP modra,
- začetnice: bela 
(netransparentna),
- tipografija: bela.

Negativno barvno različico naj 
se uporabi na sivih ozadjih in 
ozadjih kovinske barve.
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Logo - EnobarvnE razLičicE

Enobarvno različico logotipa 
AVP uporabljamo v primeru, 
ko tisk ne omogoča barvne 
reprodukcije. V tem primeru 
uporabljamo logotip v črni 
barvi. Če tisk tega ne omogoča, 
uporabimo najtemnejšo barvo, 
ki je na voljo.

Enobarvno različico 
uporabljamo tudi na določenih 
ozadjih (stran 7).
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Logo - Pokončna razLičica

Če logotipa ni mogoče umestiti 
na format vodoravno, ga lahko 
umestimo pokončno.
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Logo - VARNoSTNI PAS

Varnostni pas je določen z 
višino in širino polja X. V njem 
se ne sme nahajati noben drug 
grafični element.

Logotipa ni dovoljeno postaviti 
tako blizu roba formata, da bi 
njegova oddaljenost bila manjša 
od opredeljenega varnostnega 
pasu.
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Logo na razLičnih barvnih podLagah

Logotip je različnim barvnim 
podlagam treba primerno 
prilagoditi.

Če je podlaga bela ali zelo svetlih barv, ga odtisnemo 
v pozitivu.

V primeru črne ali temne podlage odtisnemo logotip 
v negativu. Na vseh barvnih podlagah, razen na AVP 
modri barvi je napis AVP izključno v črni barvi.

Ko je ozadje AVP modre barve so iniciali AVP v AVP 
modri.

Ko logotip umeščamo na fotografijo, mu podložimo 
belo pasico, ki ima 70 - 90% transparenco (odvisno 
od fotografije). Potrebno se je držati varnostnega 
pasu.
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Logo - nedovoLjena uporaba

Primeri nedovoljene uporabe 
in nedovoljenega poseganja v 
logotip.

Nedovoljeno je spreminjati razmerje med znakom 
in tipografijo.

Nedovoljeno je spreminjanje lege znaka glede na 
tipografijo. Pravtako ni dovoljeno spreminjati razmika 
med črkami.

Nedovoljeno je kakršnokoli raztegovanje in deformi-
ranje logotipa.

Kakršnakoli uporaba nepredpisanih barv ni dovoljena.

Brez predpisane bele pasice ni dovoljeno umeščanje 
logotipa na fotografije.

Na temno podlago ni dovoljeno umestiti logotip v 
pozitivu, temveč je potrebno uporabiti različico v 
negativu.
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Tipografija

Primarna tipografija BlissBU se 
uporablja v logotipu in na vseh 
uporabljenih aplikacijah.

Sekundarna tipografija Arial se 
uporablja pri vseh 
administrativnih tiskovinah 
(npr. pri dopisnem listu, ... ).

BlissBU Regular

BlissBU Bold

Arial Regular

Arial Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVYXWZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvyxwzž
1234567890(.,!?%&$)

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVYXWZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvyxwzž
1234567890(.,!?%&$)

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVYXWZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvyxwzž
1234567890(.,!?%&$€)

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVYXWZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvyxwzž
1234567890(.,!?%&$€)
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AplikAcije - kuverte

A3, A4, A5, kuverta amerikanka.
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AplikAcije - Vizitke

Sprednja stran vizitke je 
v slovenščini, zadnja pa v 
angleščini.
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AplikAcije - Blok

Blok je dimenzije A4.

Na naslovni strani bloka je 
logotip v pokončni različici.
Na prvih notranjih straneh sta 
koledarja za leto 2010 in 2011.

JULIJ

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28	 29			30		31	

SEPTEMBER

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29	 30	

AVGUST

	 	 	 	 	 	 	 1	

	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	

	 30	 31

DECEMBER

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29			30		31

OKTOBER

	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

NOVEMBER

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 29	 30	

JANUAR

	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

MAREC

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 29	 30	 31

FEBRUAR

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 	

APRIL

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28	 29	 30	

MAJ

	 	 	 	 	 	 1	 2	

	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	

	 31

JUNIJ

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29	 30

2010

JULIJ

	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

17	 	 18	 19	 20	 21	 22	

23	24	 	 25	 26	 27	 28			29		

30	 31	

SEPTEMBER

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28			29		30	

AVGUST

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 29			30		31

DECEMBER

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28			29		30		31

OKTOBER

	 	 	 	 	 	 1	 2	

	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

		31

NOVEMBER

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28			29		30	

JANUAR

	 	 	 	 	 	 1	 2	

	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

		31

MAREC

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29			30		31

FEBRUAR

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27

		28	 	 	

APRIL

	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

	 25	 26	 27	 28			29		30	

MAJ

	 	 	 	 	 	 	 1	

	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	

			30		31

JUNIJ

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28			29		30

2011
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AplikAcije - MApA

Mapa je dimenzije A4.
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AplikAcije - Dopisni list

Dopisni list in mreža.
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AplikAcije - zAstAvA

Dimenzija zastave:
90 x140 mm.
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AplikAcije - ozAdje zA tiskovne konference

Dimenzija ozadja:
3000 x 2000 mm.
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8cm

AplikAcije - mAjicA

Majica je bele barve. Na levi 
strani prsnega koša je umeščen 
logotip v pozitivu.
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AplikAcije - vrečkA

Dimenzije vrečke: 
253 x 370 x 90 mm
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Spletna Stran
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Konec.


