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  Projekt ROSEE (Road Safety in South East 
European regions) je vključeval 6 držav: Slovenijo, 

Italijo, Romunijo, Madžarsko, Grčijo in Bolgarijo. Namen 
projekta je bilo izboljšanje izvajanja varnosti v 

cestnem prometu na primarnih in sekundarnih 
omrežjih na območju Jugovzhodne Evrope.
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 1. O ROSEE projektu

ROSEE je evropski projekt, namenjen izboljšanju in spodbujanju 
varnosti v cestnem prometu z različnih perspektiv. ROSEE projekt 
vključuje 6 držav: Italijo, Romunijo, Madžarsko, Grčijo, Slovenijo 
in Bolgarijo. Projekt je bil namenjen izboljšanju  izvajanja varnosti 

v cestnem prometu na primarnih in sekundarnih cestnih omrežjih 
Jugovzhodne Evrope, financiran s strani “Programa Jugovzhodne 
Evrope – program transnacionalnega sodelovanja”.

Spodbujanje varnosti v cestnem prometu in izboljšanje dostopnosti 
do cestnega omrežja na območju Jugovzhodne Evrope

Na območju Jugovzhodne Evrope, kot tudi v drugih regijah, 
prometne nesreče in poškodbe povzročajo socialne in gospodarske 
izgube. Regije Jugovzhodne Evrope so med najslabšimi v izvajanju 
varnosti v cestnem prometu v Evropi. To stanje zavira razvoj regije 
Jugovzhodne Evrope in zahteva nujne izboljšave, da bi dosegli 
cilj varnosti v cestnem prometu EU za leto 2020. Sodelovanje v 
okviru tega projekta, daje možnost državam, da prilagodijo tako 
imenovane najboljše prakse vodilnih držav.

Varnost v cestnem prometu je pomembna za neovirano 
dostopnost regij Jugovzhodne Evrope. Davek prometnih nesreč 
in poškodb povzroča v regijah Jugovzhodne Evrope socialne 
in gospodarske izgube, ki vplivajo na razvoj jugovzhodnega 
evropskega prostora. V EU se 56 % nesreč s smrtnim izidom zgodi 
na cestah izven naselj, 37 % tovrstnih nesreč je evidentiranih na 
cestah v naseljih. V 44 % so vpleteni ranljivi udeleženci cestnega 
prometa, kot so pešci, kolesarji in vozniki enoslednih motornih 
vozil. 

Projekt ROSEE je pomagal vladam na nacionalni in regionalni ravni 
v izbranih regijah Jugovzhodne Evrope izboljšati koordinacijo pri 
spodbujanju, načrtovanju in delovanju primarnih in sekundarnih 
cestnih omrežij, pri čemer je bil poudarek na izboljšanju izvajanja 
varnosti v cestnem prometu in dostopnosti omrežij. Če se omrežja 
dobro upravlja, so prometne nesreče redke in resnost poškodb v 
prometnih nesrečah se lahko zmanjša. 

Strukturno je bil projekt ROSEE razdeljena na 6 delovnih paketov 
(ang. work packages):
WP1: Transnacionalni projekt in finančno upravljanje
WP2: Komunikacijske aktivnosti
WP3: Politika in analize podatkov
WP4: Varne ceste in mobilnost
WP5: Varnost udeležencev v cestnem prometu
WP6: Spremljanje in evalvacija

ROSEE projektni partnerji so bili:
• ALOT s.c.a.r.l. - Agency of East Lombardy for Transport and 

Logistics (ALOT); 
• Association EU CONCEPTS R&D (EUcon); 
• GRSP Hungary Association (GRSP HU); 
• University of Brescia, Department of Civil, Architectural, 

Land and Environmental Engineering (UniBS);
• KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd. (KTI);
• National Technical University of Athens / School of Civil 

Engineering / Department of Transportation Planning and 
Engineering (NTUA);

• Avto-moto zveza Slovenije (AMZS);
• Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP);
• Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 

Prometnotehniški inštitut (UL FGG-PTI);
• iRED, Open Youth Institute for Research, Education and 

Development (iRED)

Projekt ROSEE je potekal od oktobra 2012 do decembra 2014, s 
skupnim proračunom 2.191,853.44 evrov. 

①
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 2. AVP kot osrednja institucija za 
varnost cestnega prometa v Sloveniji 
in ROSEE projektna partnerka

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je oseba javnega 
prava na področju varnosti v cestnem prometu, ustanovljena leta 
2010. Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja institucija 
za varnost v prometu z misijo za zmanjšanje najhujših posledic 
prometnih nesreč (smrtnih žrtev in poškodb). Agencija opravlja 
zakonodajno, razvojne, tehnične in druge naloge na področju 
voznikov in vozil, analitsko in raziskovalno delo na področju 
varnosti cestnega prometa, preventivne aktivnosti, izobraževanje, 
usposabljanje in presojo varnosti cestne infrastrukture. Agencija 
sledi VIZIJI NIČ: nič smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v 
Sloveniji. AVP koordinira Resolucijo o nacionalnem programu 
varnosti cestnega prometa, ki vključuje ključne ukrepe in 
aktivnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu v Sloveniji za 
naslednje desetletje. Na omenjenih področjih agencija sodeluje 
v bilateralnih odnosih in v različnih mednarodnih organizacijah.

V Sloveniji je bilo leta 2013 kar 125 smrtnih žrtev in 8.742 
poškodovanih v prometnih nesrečah. Družbeni stroški prometnih 
nesreč so ocenjeni na vrednost 478 milijonov evrov (prijavljeni 
stroški in ocena škode prometnih nesreč), kar predstavlja 1,36 
% bruto domačega proizvoda. Zastavljen cilj zmanjšanja števila 
smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih 
nesrečah za 50 % predstavlja skupen evropski cilj na področju 

varnosti v cestnem prometu in je postavljen tudi v nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022. 
Za doseganje zastavljenega cilja mora biti posebna pozornost 
namenjena ranljivim udeležencem v cestnem prometu – pešcem, 
kolesarjem, voznikom enoslednih motornih vozil, otrokom in 
starejšim v prometu.

Ocena je, da bo do konca leta 2022 delež ranljivih udeležencev v 
cestnem prometu (pešcev, kolesarjev in starejših) okoli 75 % vseh 
smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. Prav to je razlog, da smo v 
okviru ROSEE projekta pozornost namenili ranljivim udeležencem 
v cestnem prometu. 

Na Javni agenciji RS za varnost prometa smo se kot ROSEE projektni 
partnerji odločili za izvedbo pilotnega projekta, ki se osredotoča 
predvsem na varnost kolesarjev v Osrednjeslovenski in Podravski 
regiji. Slovenija je v zadnjem desetletju prepolovila število vseh 
smrtnih žrtev na cestah (iz 274 v letu 2004 na 125 v letu 2013), a 
se je v tem obdobju delež umrlih kolesarjev povečeval (21 umrlih 
kolesarjev oz. 8 % vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah v 
letu 2014 in 16 umrlih kolesarjev oz. 13 % vseh smrtnih žrtev v 
prometnih nesrečah v letu 2013). 
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 2. 1 Naše delo v okviru ROSEE

Splošni cilj AVP pilotnega projekta je bil prispevek k zmanjšanju 
števila umrlih in hudo telesno poškodovanih kolesarjev. Drugi 
cilji so bili: osveščanje o pravilnem in varnem ravnanju v cestnem 
prometu z uvedbo novih preventivnih aktivnosti za varnost 
kolesarjev, predvsem s spodbujanjem varnega kolesarjenja in 
hkrati poudarjanjem pomena mobilnosti, ekologije, koristi za 

zdravje in zmanjšanje zastojev v mestih ter spodbujanje nove 
dinamike med zainteresiranimi deležniki na področju varnosti v 
cestnem prometu, predvsem z boljšim poznavanjem,  krepitvijo 
komunikacije in sodelovanja med različnimi področji, povezanih z 
varnostjo kolesarjev.

Javna agencija RS za varnost prometa je imela kot ROSEE projektna partnerka ključno vlogo na področju izboljšanja varnosti kolesarjev 
in promocije varnega kolesarjenja z aktivnostmi kot so:

• Implementacija inovativnega prometno-tehničnega ukrepa souporabe voznega pasu s kolesarji oz. “sharrow”  v Mariboru;
• Implementacija prvega kolesarskega števca s prikazovalnikom v Ljubljani;
• Izdelava predloga sprememb zakonodaje na področju načrtovanja kolesarske infrastrukture 

(tehnične specifikacije za ukrep souporabe voznega pasu “sharrow”);
• Nacionalna strategija za varnost kolesarskega prometa (predlog);
• Izdelava kratkega promocijsko - izobraževalnega filma o ukrepu souporabe voznega pasu;
• Evalvacija pilotov s terensko raziskavo;
• SWOT analiza;
• Implementacija nacionalne preventivne kampanje za izboljšanje varnosti kolesarjev;
• Dopis vsem županom v Sloveniji za sodelovanje v preventivnih aktivnostih za kolesarje;
• Skupni javni poziv za izboljšanje varnosti kolesarjev;
• Preventivni dogodki (Kolesarski festival 2014, Evropski teden mobilnosti 2013 

in 2014, akcija Vtroje – kolesarjenje na delo/v šolo itd.);
• Državni tekmovanji “Kaj veš o prometu” v letih 2013 in 2014;
• Vzpostavitev in koordinacija nacionalne svetovalne skupine;
• Strokovna srečanja in delavnice (sestanek z nizozemskimi predstavniki, delavnica o 

varnosti kolesarjev, srečanja nacionalne svetovalne skupine itd.);
• Pregled primerov dobrih praks s področja varnega kolesarjenja;
• Izdelava in razdeljevanje preventivnih materialov (500 kolesarskih čelad, 2.500 brošur, 100 priročnikov 

za mentorje prometne vzgoje, 300 priročnikov Dober voznik, 25.000 nalepk Varno kolo, 500 letakov 
o souporabi voznega pasu in 500 letakov o kolesarskem števcu, 10.000 odsevnih trakov);

• Mednarodno sodelovanje s predstavitvijo projekta na projektni tržnici v okviru konference držav Srednje in 
Vzhodne Evrope v Ljubljani ter na okrogli mizi v okviru konference držav Srednje in Vzhodne Evrope v Brnu;

• Soorganizacija mednarodne konference ROSEE-SENSOR.
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     Preventivni dogodki so bili
 organizirani z namenom 

spodbujanja varnega kolesarjenja 
za različne populacije, tudi pri 
pri učencih v osnovnih šolah 
preko tekmovanj »Kaj 

veš o prometu«.
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 3. Splošni pregled aktivnosti 
AVP v okviru ROSEE 

Prednostna vloga Javne agencije RS za varnost prometa v projektu 
ROSEE je bila sistemsko povezati strokovnjake za varnost v cestnem 
prometu in ključne deležnike za izboljšanje prometne varnosti kolesarjev, 
od vladnih institucij, nevladnih organizacij, lokalnih deležnikov in ostalih 
zainteresiranih skupin. Naš cilj je bil ozavestiti strokovno in širšo javnost 
glede uvajanja nove infrastrukture in drugih ukrepov v Sloveniji. Javnost 
smo ozaveščali predvsem z izvedbo preventivnih dogodkov in akcij ter 
z izobraževanjem udeležencev v cestnem prometu o novih ukrepih 
in strpnem ravnanju na naših cestah. AVP je v okviru projekta ROSEE 

implementirala dva inovativna prometno-tehnična ukrepa, namenjena 
spodbujanju varnega kolesarjenja in izboljšanju varnosti kolesarjev. 

Izmed treh slovenskih partnerjev je bila AVP zadolžena za izvedbo nalog 
iz tretjega delovnega paketa projekta, ki se nanašajo na podatke o 
varnosti cestnega prometa, analizo, pregled zakonodaje in institucionalne 
ureditve ter vzpostavitev in usklajevanje nacionalne svetovalne skupine 
strokovnjakov in odločevalcev na najvišjih nacionalnih ter lokalnih ravneh.  

 3. 1 Vzpostavitev nacionalne svetovalne skupine

Javna agencija RS za varnost prometa je meseca decembra 2012 
vzpostavila slovensko nacionalno svetovalno skupino (NSS). Skupina 
ustreznih nacionalnih in regionalnih odločevalcev in ostalih deležnikov, 
kot upravljavci cest oz. prometni strokovnjaki, nevladne organizacije, 
strokovnjaki s področja izobraževanja, raziskovanja itd., je bila ustanovljena 
z namenom, da zagotovi ujemanje projekta z nacionalnimi politikami. 
Preostale naloge NSS so bile: prispevek k splošnim ciljem za koordinacijo 
omrežja, načrtovanje, delovanje in varnost cestnega prometa; določitev 

nacionalnih ali regionalnih prednostnih nalog glede varnosti za primarna 
in sekundarna omrežja, če le-ta še ne obstajajo, ter obravnava standardov 
varnosti v cestnem prometu, ki bi jih lahko prenesli na transnacionalno 
raven. Sklepne ugotovitve NSS so bile v obliki priporočil posredovane 
transnacionalni delovni skupini. Svetovalna skupina je nadzirala razvoj 
in testiranje pristopa za izboljšanje promocije, usklajevanja in delovanja 
primarnega in sekundarnega omrežja, vključno z razvojem strategije in 
implementacije pilotni projektov v okviru projekta ROSEE. 

Člani slovenske NSS so:
• Vesna Marinko (vodja NSS), Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
• Robert Štaba, Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) 
• Branka Leskovšek, Avto-moto zveza Slovenije (AMZS); kasneje jo je zamenjala Katarina Možina
• Jure Kostanjšek, Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (UL FGG-PTI)
• Peter Lipar, Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (UL FGG-PTI)
• Stanislav Zotlar, Direkcija Republike Slovenije za ceste
• Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
• Janez Bertoncelj, Mestna občina Ljubljana
• Goran Jovanović, Zavod za prometno varnost
• Andraž Murkovič, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
• Matija Svetina, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
• Marjetka Česnik, AMD Piran 
• Robert Vehovec, Policija
• Marta Novak, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
• Rok Humar, Občina Piran.

V Sloveniji je bila AVP zadolžena za usklajevanje in nepretrgano sodelovanje 
med nacionalno svetovalno skupino in slovenskimi partnerji v projektu. 
NSS srečanja so potekala skozi celotno trajanje projekta. Namen teh 
srečanj je bilo nenehno obveščanje članov NSS o implementaciji projekta 
ROSEE in pilotnih projektov vseh slovenskih partnerjev (AVP, AMZS in 
UL FGG-PTI) ter pridobitev njihovih povratnih informacij, predlogov in 
usmeritev, vezanih na nadaljnje izboljšave pri izvajanju projekta z vidika 

razmer in potreb na nacionalni in lokalni ravni glede varnosti v cestnem 
prometu. Na začetku delovanja NSS so bili njeni člani seznanjeni z aplikacijo 
“Orodje za pomoč pri izvajanju RSA/RSI”, ki je bila razvita z namenom 
celovitega pregleda varnosti cestnega prometa. Seznanjeni so bili s  prvimi 
rezultati raziskave o potovalnih navadah in pripravljalnih aktivnostih za 
transnacionalno konferenco. Kasneje so člani NSS razpravljali in podajali 
predloge k tematikam, obravnavanim v Nacionalnem poročilu o varnosti 

③
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cestnega prometa v Sloveniji, ki je pripravila AVP. Nacionalno poročilo 
je vsebovalo naslednja poglavja: trenutno stanje varnosti v cestnem 
prometu v Sloveniji, zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, 
politika in institucionalna zmogljivost, analiza STA in LPIC vprašalnika, 
stanje cestnega omrežja in ravnanje udeležencev v cestnem prometu. 

Člani NSS so bili seznanjeni tudi z RSI/RSA uvodnimi usposabljanji, 
izvedenimi v okviru projekta ROSEE, tečaji s področja upravljanja s 
hitrostjo in celotnim procesom izvajanja pilotnih projektov. Ob izteku 
projekta je imela nacionalna svetovalna skupina ključno posvetovalno 
vlogo pri vrednotenju (evalvaciji) pilotnih projektov. 

 3. 2 Organizacija transnacionalne konference ROSEE - SENSOR 

Javna agencija RS za varnost prometa je soorganizirala transnacionalno 
konferenco ROSEE – SENSOR, katere se je udeležilo 145 udeležencev 
in je potekala v Ljubljani, dne 7.11.2013. Konference so se udeležili 
predstavniki najvišje politične ravni v Sloveniji: g. Janko Veber, predsednik 
Državnega zbora; g. Samo Omerzel, Minister za infrastrukturo in prostor 
in g. Igor Velov, v.d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa. 
Njihova prisotnost nakazuje politično zavezanost k prizadevanju za večjo 
varnost cestnega prometa v Sloveniji. Konference so se udeležili tudi 
drugi predstavniki ministrstev, občinskih svetov za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, presojevalcev varnosti cest, Policije, mestnega 
redarstva, udeleženci s področja raziskovalne dejavnosti, nevladnih 
organizacij, tuji strokovnjaki in drugi, ki so prispevali k razpravam na 
konferenci. Prvo plenarno zasedanje o varnosti v cestnem prometu v regiji 

je vključevalo skupno razpravo, vključno z ministrom za infrastrukturo in 
prostor in pomembnimi evropskimi strokovnjaki za varnost cestnega 
prometa: predstavniki Evropskega sveta za varnost cestnega prometa, 
Avstrijskega odbora za varnost v cestnem prometu (KfV), koordinatorjev 
prednostnih področij in predstavnikov programa Jugovzhodne Evrope. 
Slovenski strokovnjaki so predstavili stanje varnosti cestnega prometa 
in novo Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
za obdobje od 2013 do 2022. Po uvodnem plenarnem zasedanju so se 
udeleženci konference udeležili ločenih okroglih miz, v okviru ROSEE oz. 
SENSOR projekta, z naslovoma “Vedenje, upravljanje s hitrostjo in ranljivi 
udeleženci v cestnem prometu” ter “Prepoznavanje in izboljšava nevarnih 
cest v Jugovzhodni Evropi”.  

Okrogla miza ROSEE: Vedenje, upravljanje s hitrostjo in ranljivi udeleženci v cestnem prometu

Na ROSEE okrogli mizi sta bili obravnavani sledeči tematiki: vedenje 
in upravljanje s hitrostjo ter vedenje in ranljivi udeleženci v cestnem 
prometu. Po kratki predstavitvi stanja varnosti ranljivih udeležencev 
cestnega prometa v Evropi, temelječ na podatkih iz obdobja 2001-2009, 
so bila na udeležence okrogle mize naslovljena naslednja vprašanja, na 
podlagi katerih je potekala razprava:
• Kako usposobiti in spodbuditi ranljive udeležence v cestnem 

prometu k uporabi tehnik za zmanjšanje in obvladovanje tveganja 
v cestnem prometu?

• Kako oblikovati in upravljati križišča na način, ki bo zaščitil ranljive 
udeležence v cestnem prometu? 

• Kako vključiti zaščito ranljivih udeležencev v cestnem prometu v 
načrtovanje mobilnosti v mestih? 

• Kako upoštevati ranljive udeležence v cestnem prometu pri 
načrtovanju kompleksnih urbanističnih ureditev? Kakšna je povratna 
informacija glede vpeljave površin za mešani promet (območja 
umirjenega prometa, stanovanjske soseske)?

Izhajajoč iz ugotovitve, da prevelika hitrost prispeva k približno tretjini 
nezgod s smrtnim izidom in je obremenilni dejavnik v vseh nesrečah, je 
bila predstavljena tematika o vedenju in upravljanju hitrosti. Poudarek je 
bil na pomembnih razlogih, na katere moramo biti pozorni, med drugim, 
da obstaja več vrst hitrosti, ki bi morali nadzorovati, npr. prekoračitev 
hitrosti – kar pomeni vožnja nad omejitvijo hitrosti in neprilagojena 

hitrost, kar pomeni pogojem na cesti neprilagojena hitrost, a še vedno v 
okviru omejitev ipd. Občinstvo je nato razpravljalo na podlagi naslednjih 
vprašanj:
• Kateri ukrep je najučinkovitejši pri upravljanju hitrosti: nadzor in 

kontrola, preventivne akcije ali infrastrukturni posegi?
• Kakšne so najprimernejše tehnike nadzora pri upravljanju s hitrostjo? 
• Kako upravljati klasifikacijo obstoječih cest in omejitev hitrosti, tako v 

mestnem kot primestnem okolju? 
• Kako vključiti upravljanje s hitrostjo v načrte za mobilnost v mestih? 

Živahna razprava je odprla številna vprašanja in omogočila priložnost 
za izmenjavo idej in izkušenj med udeleženci konference, ki so prihajali 
iz držav z različnimi ravnmi varnosti v cestnem prometu. Udeleženci so 
prihajali iz Belgije, Avstrije, Slovenije, Italije, Grčije, Romunije, Bolgarije in 
Madžarske. Predstavniki slovenskih občin so poudarili, da bi morale biti 
akcije nadzora in kontrole ustrezno komunicirane udeležencem v cestnem 
prometu, prav tako bi morala potekati učinkovita komunikacija o pomenu 
zmanjšanja omejitev hitrosti, saj bi na takšen način udeleženci v cestnem 
prometu spremembo lažje sprejeli. Predstavnik Evropskega sveta za 
varnost prometa je predlagal, naj se aktivnosti ne osredotočanjo le na 
sporočanje tveganj, ampak naj se usmerijo predvsem na usposabljanje 
ranljivih udeležencev za varno ravnanje v cestnem prometu ter 
zagotovljanje stalne prometne vzgoje. 

Okrogla miza SENSOR: Prepoznavanje in izboljšanje nevarnih cest v Jugovzhodni Evropi

Razprava se je pričela s prošnjo udeležencem naj imajo v mislih naslednja 
vprašanja: 
• Ali projekti uporabljajo varni pristop k zagotavljanju varnosti 

cestnega prometa?
• Na katerih cestah se zgodi največ nesreč s smrtnim izidom oz. s 

hujšimi telesnimi poškodbami? 
• Ali gre za strateško pomembne ceste? Na primer TEN-T strateško 

omrežje, tranzitne poti? 
• Ali merimo dejavnike za nastanek prometnih nesreč s smrtnim 

izidom ali hudo telesno poškodbo? 



››››››››

13⃝

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je novembra 2013 
soorganizirala transnacionalno ROSEE - SENSOR konferenco v Ljubljani. 

Konference so se udeležili predstavniki visoke politične ravni – g. 
Janko Veber, predsednik Državnega zbora, g. Samo Omerzel, minister 

za infrastrukturo in prostor in g. Igor Velov, v.d. direktorja Javne 
agencije RS za varnost prometa. Njihova udeležba je bila znak politične 

zaveze k izboljšanju varnosti v cestnem prometu v Sloveniji.

ROSEE - SENSOR konferenca
Grand Hotel Union, Ljubljana

november 2013

• Na kakšen način dajemo prednost posodobitvam in rehabilitaciji?
• Ali mehanizmi financiranja izkrivljajo varnost cestnega prometa? 
• Ali smo sposobni izmeriti možne koristi? 

Potekala je predstavitev vloge varnejše infrastrukture, vozil in vedenja v 
Sloveniji, prav tako je bila pojasnjena vloga EuroRAP in iRAP metodologij 
v podporo sprejemanju odločitev v Sloveniji. Predstavnik srbske agencije 
za varnost prometa je predstavil pristop k večji varnosti na glavnih cestah, 
povezave s EuroRAP metodologijo in naložbami ter ukrepi, sprejetimi v 
smeri izvajanja. Nadalje, predstavljena je bila raziskava 131 kilometrske 
glavne ceste IA-2, t.i. Ibarske magistrale, ki je bila rangirana po metodologiji 

EuroRAP-iRAP (Star rating). Prikazali so VIDA programsko opremo, ki je bila 
uporabljena pri ocenjevanju. Predstavniki Fundacije za varnost v cestnem 
prometu (Road Safety Foundation) so predstavili ozadje EuroRAP 
rangiranja cest in prikazali primer cestnega odseka, pregledanega po 
tej metodologiji. Razprava v nadaljevanju se je osredotočila na vlogo 
kamer za nadzor prometa, namenjenih zmanjševanju prometnih nesreč 
s smrtnim izidom in hudimi telesnimi posledicami. Razpravljalo se je o 
mestih, kjer naj se uporabljajo kamere in o njihovi dejanski učinkovitosti. 
V sklepnih opombah so bili udeleženci okrogle mize opomnjeni, da je 
implementacija ukrepov ključ do uspeha, v kolikor želimo reševati življenja 
udeležencev v cestnem prometu. 
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 3. 3 Delavnica “Varnost kolesarjev”

Delavnico je v mesecu marcu 2013 v Ljubljani organizirala 
AVP. Delavnice se je udeležilo 38 sodelujočih in 9 gostujočih 
govornikov, ki so bili iz vrst strokovnjakov ali predstavnikov 
nevladnih organizacij, s področja varnosti v cestnem prometu 
ali s področja kolesarjenja v Sloveniji.  Vsebine, obravnavane na 
delavnici, so bile sledeče:
• Sobivanje peščev in kolesarjev 
• Zdravstveni vidiki kolesarjenja pri starejših 
• Projekt "mobile 2020"
• Vidiki varnosti kolesarjev
• ROSEE projekt 
• Projektiranje prometno varnih kolesarskih površin
• Preventivne aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu 
• Varnost kolesarjev v Mariboru. 

Predstavljen je bil osnutek Nacionalne strategije varnosti 
kolesarskega prometa, ki uvodoma povzema s podatki utemeljene 
ugotovitve o glavnih vzrokih, lokacijah in času prometnih nesreč, 
v katerih so bili udeleženi kolesarji, v nadaljevanju pa priporoča 
ukrepe na področju cestno-prometnih predpisov, izgradnje cestne 
infrastrukture ter usposabljanja in ozaveščanja udeležencev 
v prometu za izboljšanje varnosti kolesarskega prometa. 
Izpostavljeno je bilo, da je potrebno izboljšati kakovost podatkov 
o prometnih nesrečah in o vsaki nesreči s hudimi posledicami 
narediti poglobljeno analizo ter predlagati ukrepe za izboljšanje 

varnosti kolesarjev. Enako pomembno je tudi okrepiti delovanje 
društev pri identifikaciji mest z visoko stopnjo prometnih nesreč 
in predlogov za njihovo odpravljanje. 

V zvezi z usposabljanjem za varno vožnjo kolesarjev v prometu 
je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno programe usposabljanja 
kolesarjev za varno vožnjo v prometu komunikacijsko posodobiti 
z namenom boljšega promoviranja kolesarjenja, poleg rednih 
programov za usposabljanje otrok za kolesarski izpit bi 
potrebovali redne programe usposabljanja tudi za druge ciljne 
skupine, predvsem za starejše občane in za mlajše otroke.

Izpostavljeno je bilo, da v Sloveniji nimamo institucij, ki bi 
celostno obravnavale tako varnost kolesarjev in varnost 
kolesarskega prometa, predvsem se problem kaže v tem, da 
se kolesarjenja v praksi celo v mestih ne obravnava kot sestavnega 
dela (cestnega) prometa. Udeleženci delavnice so obravnavali 
tudi druge tematike, ki se nanašajo na kolesarjenje, kot na 
primer: slabo vzdrževana infrastruktura, pomanjkanje ustreznih 
parkirišč in stojal, ki omogočajo varno priklepanje koles, konflikti 
med kolesarji in pešci itd. Vse predstavitve so dostopne na spletni 
strani AVP, in sicer na sledeči spletni povezavi: http://avp-rs.si/
novice/680-delavnica-seminar-na-temo-varnost-kolesarjev-in-
kolesarskega-prometa.

 3. 4 Izobraževanje predstavnikov lokalnih skupnosti, policije in mestnega redarstva

Ena izmed ključnih nalog AVP je izobraževanje in usposabljanje 
različnih deležnikov, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. 
V okviru projekta ROSEE smo bili osredotočeni na izobraževanje 

(prvenstveno) predstavnikov lokalnih skupnosti, policije in 
mestnega redarstva glede različnih vsebin, vključno z upravljanjem 
varnosti cestnega prometa in presojo varnosti cest.

Tečaj s področja presoje in pregledov varnosti cestnega omrežja 

AVP je v sodelovanju s Prometnotehniškim inštitutom Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani v septembru 
2013 organizirala tečaj s področja presoje varnosti cest (RSI/
RSA), ki  se ga je udeležilo 52 udeležencev. Osrednje teme 
tečaja so bile: človeško vedenje, načrtovanje prometno varne 
cestne infrastrukture, presoja varnosti v cestnem prometu, 
"ceste, ki odpuščajo napake voznikov" ("error forgiving roads"), 
programska oprema za izvajanje RSI/RSA ter prikaz praktičnih 
primerov presoje varnosti cest.

Tečaj je potekal v skrajšani obliki strokovnega usposabljanja 
presojevalcev varnosti cest, ki ga izvajamo na agenciji, in je 
prvenstveno namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti, ki se 
ukvarjajo s prometno varnostjo in področjem zagotavljanja varne 
prometne infrastrukture (občinski sveti za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, tehnične komisije, ki izvajajo terenski pregled 

varnosti cest, predstavniki občinskih oddelkov in inšpektoratov, 
pristojnih za prometno infrastrukturo ter ostali deležniki projekta 
ROSEE). V okviru tečaja so bile s strani priznanih strokovnjakov 
s področja prometne varnosti in infrastrukture predstavljene 
različne tematike: o ravnanju udeležencev v prometu (človeški 
dejavniki), projektiranju prometno varne cestne infrastrukture in 
preverjanju varnosti v cestnem prometu (presoja varnosti cest - 
bodisi v fazah projektiranja ali v fazi obratovanja cest – inšpekcijski 
pregled varnosti cestnega omrežja). V zaključni fazi tečaja je bil v 
skupinah izveden terenski pregled varnosti cestnega omrežja.

Vse predstavitve so dostopne na spletni strani AVP, in sicer 
na sledeči spletni povezavi: http://avp-rs.si/novice/747-
izobrazevanje-predstavnikov-lokalnih-skupnosti-s-podrocja-
presoje-varnosti-cest.

Seminar "Upravljanje varnosti cestnega prometa"

V januarju 2014 je potekal seminar na temo »Upravljanje varnosti cestnega prometa«, ki ga je organiziral AMZS. 
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Delavnica »Varnost kolesarjev«

Izobraževanje predstavnikov 
lokalnih skupnosti, policije 

in mestnega redarstva

Javna agencija RS za varnost prometa 
v okviru svojih pristojnosti na 

nacionalnem nivoju pokriva področje 
presoje varnosti cest in je usposobila 

prvo generacijo licenciranih 
presojevalcev varnosti cest.

Udeleženci seminarja so se seznanili z osnovami varnosti v 
cestnem prometu, s študijami primerov upravljanja varnosti v 
cestnem prometu, zbiranjem in obdelavo podatkov o varnosti 
v cestnem prometu ter institucionalnimi okvirji upravljanja 
varnosti cestnega prometa. Udeležba na usposabljanju je bila 
brezplačna, namenjena predvsem upravljavcem cest, članom 
občinskih SPV, vzdrževalcem cest, policistom, mestnim redarjem 
ter ostalim sodelujočim v projektu ROSEE. AVP je na seminarju 
aktivno sodelovala s predavanjem o upravljanju varnosti cestnega 
prometa na evropski in državni ravni.

Cilj seminarja "Upravljanje varnosti cestnega prometa" je 
bil seznanitev udeležencev seminarja z varnim pristopom k 
zagotavljanju varnosti cestnega prometa ter z upravljanjem 

varnosti cestnega prometa, usmerjenim k rezultatom. Poleg tega 
je bil namen seminarja razumevanje ravni v piramidi upravljanja 
varnosti cestnega prometa in institucionalnih upravljalskih 
funkcij. Varni pristop k zagotavljanju varnosti cestnega prometa 
predstavlja "filozofijo" upravljanja cestne prometne ureditve v 
smeri doseganja merljivih rezultatov. Pristop varnih sistemov 
vidi prometne nesreče in poškodbe v večini kot predvidljive in 
kot take preprečljive, v nasprotju s fatalističnim sprejemanjem 
prometnih nesreč s smrtnim izidom kot "cene napredka". Ključni 
vidik varnega pristopa je osredotočenost na doseganje rezultatov, 
ob hkratnem izgrajevanju posameznih ravni piramide upravljanja 
varnosti cestnega prometa (od institucionalnih funkcij na dnu, 
preko ukrepanja do rezultatov na vrhu piramide).
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 3. 5 Medijske aktivnosti in novinarske konference

Javna agencija RS za varnost prometa ima v Sloveniji pomembno 
vlogo ozaveščanja o varnosti v cestnem prometu, pri promociji 
novih prometnih rešitev in pristopov ter pri spodbujanju varnega 
vedenja vseh udeležencev v prometu. V okviru projekta ROSEE 
smo imeli odlično priložnost osredotočiti se na varnost kolesarjev, 
promovirati implementirane ukrepe za izboljšanje varnosti 
kolesarjev in spodbujati varno kolesarjenje. Naših dogodkov so se 
udeležili vidni politični predstavniki (predsednik Državnega zbora, 
minister za infrastrukturo in prostor, župani), predstavniki lokalnih 

skupnosti in policije ter priznani strokovnjaki s področja varnosti 
cestnega prometa, predstavniki nevladnih organizacij in drugi. 
AVP pilotna projekta sta bila pozitivno prepoznana ter podprta 
s strani širše javnosti in medijev. AVP je organizirala 3 novinarske 
konference in pripravila 4 sporočila za javnost. Do konca izvajanja 
pilotov (junij 2014) je bilo objavljenih 23 medijskih objav (vključno 
s predvajanjem na nacionalni televiziji, radiu, časopisnimi članki 
in spletnimi objavami). Ocenjujemo, da je medijsko poročanje 
vplivalo na 39.100 ljudi.

Novinarska konferenca v okviru transnacionalne konference ROSEE-SENSOR 7.11.2013 v Ljubljani 

V okviru transnacionalne konference ROSEE-SENSOR, ki je 
potekala novembra 2013, je bila po zaključku plenarnega 
zasedanja organizirana novinarska konferenca, na kateri so se 
zvrstili govorniki: direktor ETSC, v.d. direktorja AVP, predstavnica 
AVP, predstavnik vodilnega partnerja v projektu ROSEE, 
predstavniki Mestne občine Maribor in Mestne občine Ljubljana 

ter predstavnik Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. 
Govorniki so izrazili prizadevanja za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu v okviru projekta ROSEE, predvsem prizadevanja 
dveh pilotnih projektov, usmerjenih v varnost kolesarjev v 
Osrednjeslovenski in Podravski regiji.

Novinarski konferenci v Mariboru 3.10.2013 in 26.10.2013

3.10.2013 je v Mestni hiši Rotovž v Mariboru potekala novinarska 
konferenca, na kateri je bil predstavljen evropski projekt ROSEE 
in inovativni prometno-tehnični ukrep souporabe voznega pasu 
- ''sharrow''. V okviru projekta ROSEE so bile prednostne naloge 
Javne agencije RS za varnost prometa predvsem aktivnosti za večjo 
varnost kolesarjev. Inovativni prometno-tehnični ukrep souporabe 
voznega pasu so na novinarski konferenci predstavili predstavniki 
AVP, Mestne občine Maribor, Fakultete za gradbeništvo Univerze 

v Mariboru in Mariborske kolesarske mreže. 
Naslednja novinarska konferenca se je prav tako odvijala v 
mesecu oktobru 2013 v Mariboru. Na novinarski konferenci se je 
promoviralo novo-implementiran ukrep souporabe voznega pasu 
v Mariboru, in sicer z namenom obveščanja prebivalcev o načinu 
in lokaciji kolesarjenja znotraj “sharrow” območja. O vsebini 
novinarske konference je poročalo nekaj časopisnih člankov in 
televizijsko predvajanje. 

 3. 6 Transnacionalno sodelovanje in promocija projekta ROSEE 

AVP, kot osrednja institucija za varnost cestnega prometa 
v Sloveniji, sodeluje v različnih bilateralnih odnosih ter z 
mednarodnimi organizacijami s področja varnosti cestnega 
prometa. Delo v mednarodnem okolju prispeva k izmenjavi 
mnenj, dobrih praks in znanja, kar nam omogoča prenos novega 
znanja v nacionalno okolje ter promocijo naših najboljših rešitev 

in pristopov tujim strokovnjakov za varnost v cestnem prometu. S 
takšnim namenom smo promovirali projekt ROSEE in AVP pilotna 
projekta na dveh mednarodnih dogodkih – okrogli mizi Programa 
Srednje in Vzhodne Evrope v Brnu in na projektni tržnici v sklopu 
konference Programa Srednje in Vzhodne Evrope v Ljubljani.

Okrogla miza držav Srednje in Vzhodne Evrope v Brnu (Češka) 

V okviru Programa Srednje in Vzhodne Evrope je oktobra 2013 v 
Brnu potekala okrogla miza o prometni varnosti. Javna agencija 
RS za varnost prometa je kot ena od partnek v projektu ROSEE 
predstavila načrtovana pilotska ukrepa za večjo varnost kolesarjev, 
ki sta bila kasneje implementirana v sodelovanju z Mestno občino 
Maribor in Mestno občino Ljubljana. Poleg implementacije 
dveh prometno tehničnih ukrepov – souporaba voznega pasu 
(“sharrow”) v Mariboru ter števca kolesarjev s prikazovalnikom 
v Ljubljani, je Javna agencija RS za varnost prometa skozi 
različne preventivno-izobraževalne dogodke in delavnice še 
dodatno spodbujala varnost kolesarjev. V okviru projekta ROSEE 
smo izvedli izobraževanje predstavnikov lokalnih skupnosti za 
presojo varnosti cest ter z različnimi komunikacijskimi orodji in 

preventivnim gradivom še bolj približali kolesarjenje širši javnosti.

V okviru konference so bili predstavljeni primeri dobrih praks in 
projektov ali ukrepov s področja varnosti na prehodih za pešce, 
varnosti na prehodih ceste čez železniško progo, ukrepov in 
podatkov, vezanih na starejše udeležence v prometu, različni 
ukrepi za večjo varnost kolesarjev, med drugim tudi mednarodni 
projekti, ki so takrat še potekali (ROSEE, SOL).
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Konferenca držav Srednje 
in Vzhodne Evrope
Projektna tržnica

Ljubljana
oktober 2013

Okrogla miza držav Srednje 
in Vzhodne Evrope

Brno (Češka)
oktober 2013

Novinarske konference v okviru 
projekta ROSEE so se udeležili 
g. Antonio Avenoso (direktor 

ETSC), g. Igor Velov (v.d. direktorja 
AVP), ga. Vesna Marinko (AVP), g. 
Alberto Milotti (ROSEE projektni 
manager), g. Aleš Klinc (Mestna 

občina Maribor), g. Zvone Milkovič 
(Mestna občina Ljubljana) in 

dr. Marko Renčelj (Fakulteta za 
gradbeništvo Univerze v Mariboru).

Evropski projekt ROSEE je bil 
skupaj z inovativnim prometnim 

ukrepom souporabe voznega pasu 
- »sharrow« predstavljen oktobra 

2013 na novinarski konferenci 
v mestni hiši v Mariboru.
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Medijski članki o projektu v 
Sloveniji in pilotnih projektih AVP

»Evropski projekt ROSEE je 
preventivno-izobraževalni projekt, 

s ciljem zmanjšanja števila 
prometnih nesreč in smrtnih žrtev, 
predvsem med kolesarji in pešci. 

Projekt se izvaja v številnih državah 
Jugovzhodne Evrope, ki spadajo med 
najslabše države z vidika zagotavljanja 

varnosti v cestnem prometu.«

»V Sloveniji kolesarji predstavljajo 13 % 
vseh smrtnih žrtev in 25 % vseh hudo 

telesno poškodovanih v prometnih 
nesrečah. To stanje zahteva resno 

pozornost in aktivnosti, kar je v prvi 
vrsti razlog za to, da je Javna agencija 

RS za varnost prometa implementirala 
pilotna projekta, osredotočena na 

varnost kolesarjev v Osrednjeslovenski 
in Podravski regiji, kjer je tudi največje 

število poškodovanih kolesarjev.«
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Medijski članki o projektu v 
Sloveniji in pilotnih projektih AVP

Na širšem območju Slomškovega 
trga v Mariboru je bil implementiran 
inovativen prometno-tehnični ukrep 

souporabe voznega pasu - »sharrow«, 
ki omogoča vsem voznikom, 

vključno kolesarjem, enakovredno 
udeležbo v cestnem prometu.
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Projektna tržnica držav Srednje in Vzhodne Evrope v Ljubljani

V okviru Programa srednje in vzhodne Evrope je oktobra 2013 v 
Ljubljani potekala mednarodna konferenca na temo: “Kolesarjenje 
v mestih Srednje in Vzhodne Evrope”. AVP je na projektni tržnici 

dobila izjemno priložnost za predstavitev projekta ROSEE in 
projektnih pilotnih aktivnosti v Ljubljani in Mariboru.

 3. 7 Preventivna gradiva (izdelava in razdeljevanje)

AVP je organizirala in koordinirala številne preventivne dogodke 
v času trajanja projekta ROSEE. Večina preventivnih dogodkov je 
bila organizirana z namenom promocije in spodbujanja varnega 
kolesarjenja med različnimi deli populacije, od tekmovanj 
“Kaj veš o prometu”, namenjenim učencem osnovnih šol, do 
Kolesarskega festivala in dogodkov v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti, namenjenih širši javnosti kolesarjev in pešcev, ter 
strokovne javnosti na okroglih mizah, delavnicah in konferencah, 
mentorjev prometne vzgoje na seminarjih in pobude “V troje”, 
ki spodbuja delovno aktivno prebivalstvo za prevoz na delo s 

kolesom. Za namen dogodkov je AVP, poleg ROSEE promocijskega 
materiala (kartonske mape, razglednice, bloki, plakati, letaki in 
roll-up), izdelala in razdelila 39.400 kosov preventivnega gradiva 
(10.000 odsevnih trakov, 500 letakov “sharrow” in 500 letakov 
kolesarski števec s prikazovalnikom, 2.500 brošur, 300 priročnikov 
za voznike, 100 priročnikov za mentorje prometne vzgoje, 25.000 
nalepk "Varno kolo" in 500 kolesarskih čelad). Gradivo ni zgolj 
informativne in izobraževalne narave, kot so brošure in priročniki, 
ampak ima tudi uporaben namen za izboljšanje varnosti – npr. 
odsevni trakovi in kolesarske čelade.

 3. 8  Pilotna projekta v okviru projekta ROSEE in njuni rezultati

Pilotna projekta sta bila osredotočena na varnost kolesarjev v 
Osrednjeslovenski in Podravski regiji. Pilotni projekti so imeli 
najpomembnejšo vlogo v okviru projekta ROSEE in največji vpliv 

na varnost kolesarjev ter promocijo varnega kolesarjenja. Prav 
zato so pilotni ukrepi, aktivnosti in rezultati bolj podrobno opisani 
v sledečih poglavjih. 
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Izdelano in razdeljeno 
preventivno gradivo za 

spodbujanje varnega kolesarjenja 
in promocijo ROSEE projekta

Javna agencija RS za varnost prometa 
(AVP) je neposredno vplivala na 

veliko število ljudi na terenu z 39.400 
kosi ROSEE preventivnega gradiva, 
ki je bilo izdelano in razdeljeno na 

različnih dogodkih (500 kolesarskih 
čelad, 2.500 brošur, 500 letakov za 
sharrow, 500 letakov za kolesarski 

števec, 100 priročnikov za mentorje, 
300 priročnikov za voznike, 25.000 
nalepk in 10.000 odsevnih trakov).
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  V okviru ROSEE pilotnega 
projekta, ki ga je izvajala AVP, je 
bil postavljen kolesarski števec v 

Osrednjeslovenski regiji, natančneje na 
Dunajski cesti v Ljubljani v smeri proti 
centru. Kolesarski števec vsakodnevno 

šteje kolesarje, ki se vozijo mimo 
in prikazuje skupno število 
kolesarjev na tisti lokaciji 

v določenem dnevu.
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 4. Pilotni projekt v Osrednjeslovenski  
in Podravski regiji

Ena od ključnih nalog v okviru projekta ROSEE je bilo izvajanja 
različnih ukrepov in aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev 
ter spodbujanje varnega kolesarjenja. Med ranljivimi udeleženci 
v cestnem prometu kot ciljno populacijo, so bili kolesarji izbrani 
zaradi števila umrlih kolesarjev v prometnih nesrečah. V zadnjem 
desetletju se je število vseh smrtnih žrtev v prometnih nesrečah 
prepolovilo, vendar se je v istem časovnem obdobju delež smrtnih 

žrtev med kolesarji povečeval.

AVP je izvedla pilotni projekt z namenom izboljšanja varnosti 
kolesarjev na slovenskih cestah ter spodbujanja ljudi, da pogosteje 
kolesarijo, zlasti v mestnih območjih Osrednjeslovenske in 
Podravske regije. V nadaljevanju je povzetek pilotnih aktivnosti 
AVP in doseženih rezultatov.

V pilotnih regijah sta bila implementirana dva ključna inovativna prometna ukrepa:

• Souporaba voznega pasu - “sharrow” je bila implementirana v Podravski regiji – v Mariboru (na širšem območju 

Slomškovega trga). “Sharrow” je talna označba, ki nakazuje, da lahko kolesarji souporabljajo vozni pas.

• Kolesarski števec s prikazovalnikom je bil postavljen v Osrednjeslovenski regiji – v Ljubljani (na 

Dunajski cesti proti centru mesta). Kolesarski števec vsakodnevno šteje kolesarje, ki se vozijo 

mimo in prikazuje skupno število kolesarjev na tisti lokaciji v določenem dnevu.

Pred načrtovanjem in izvajanjem pilotov je bila izdelana SWOT 
analiza, z namenom ocenitve vloge agencije v razvoju varnega 
kolesarjenja v pilotnih regijah. Analiza je bila namenjena v pomoč 

pri uresničevanju zastavljenih ciljev in premagovanju težav v 
procesu izvajanja pilotov.

④④
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 4. 1  SWOT analiza

Vloga Javne agencije RS za varnost prometa pri razvoju varnega 
kolesarjenja v Osrednjeslovenski in Podravski regiji

V okviru pilotnega projekta je bila opravljena SWOT analiza za 
razvoj varnega kolesarjenja v Sloveniji. SWOT analiza je orodje, 
ki identificira prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za 
organizacijo. Pomagala nam je opredeliti pomanjkljivosti in 
možna prekrivanja področij v pilotnem projektu. Natančneje, 
SWOT analiza je osnoven in enostaven model, ki ocenjuje 
kaj lahko organizacija stori in česa ne more, kot tudi njene 
potencialne priložnosti in nevarnosti. To je najbolj znano orodje 
za revizijo in analizo celotnega strateškega položaja organizacije 
in njenega zunanjega okolja. Metoda SWOT analize je, da se 

informacije iz okoljske analize razdeli na notranje (prednosti in 
slabosti) in zunanje dejavnike (priložnosti in nevarnosti). Ko je 
proces delitve na notranje in zunanje faktorje zaključen, SWOT 
analiza določa, kaj lahko organizaciji pomaga pri uresničevanju 
njenih ciljev in kakšne ovire je treba odpraviti ali zmanjšati 
za doseganje želenih rezultatov. Konsistentna študija okolja, 
v katerem organizacija deluje, pomaga pri predvidevanju in 
napovedovanju spreminjajočih se trendov in tako pomaga pri 
vključitvi predvidenih trendov v proces odločanja v organizaciji.

Notranji dejavniki

PR
ED

N
O

ST
I Znanje in informacije

Motivacija
Osebni stiki
Tradicija in izkušnje na področju preventivnega dela 
in upravljanja s kadri
Evropski projekt ROSEE

Pomanjkanje zaposlenih
Prezaposlenost
Izguba časa pri administrativnem delu
Zmanjšanje proračunskih sredstev

SL
A

BO
ST

I

PR
IL

O
ŽN

O
ST

I

Varnost kolesarjev je del nacionalnega programa za 
varnost cestnega prometa
Nevladne organizacije
Kolesarski dogodki
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu na lokalnem nivoju
Sodelovanje kolesarskih organizacij (Ljubljanska in 
Mariborska kolesarska mreža)
Sodelovanje z osnovnimi šolami – tekmovanje »Kaj 
veš o prometu«.
Znanje iz drugih EU projektov

Finančna situacija v državah EU in v Sloveniji
Možno poslabšanje stanja varnosti v 
cestnem prometu v Sloveniji
Pomanjkanje varne kolesarske infrastrukture
Pomanjkanje politične podpore za 
preventivne aktivnosti namenjene varnosti 
v cestnem prometu 

N
EV

A
RN

O
ST

I

Zunanji dejavniki
Tabela: Povzetek SWOT analize

Prednosti

Prednosti so lastnosti, ki omogočajo organizaciji, da izpolni svoje 
poslanstvo. Prednosti so koristni vidiki organizacije ali zmožnosti 
organizacije. Ti so podlaga za nadaljnji kontinuiran in trajen uspeh. 
Prednosti so lahko opredmetene ali neopredmetene: v čem je 
organizacija dobro podkovana ali kje ima organizacija strokovno 
znanje, lastnosti in kvalitete zaposlenih, ki imajo (posamično in kot 
ekipa) različne funkcije, ki dajejo organizaciji konsistentnost.

Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja institucija za 
varnost v cestnem prometu. Njeno poslanstvo je zmanjšanje 
najhujših posledic prometnih nesreč (smrtnih žrtev in 

poškodovanih). Agencija izvaja regulatorne, razvojne, tehnične in 
druge naloge s področja voznikov in vozil, analitično in raziskovalno 
delo na področju varnosti v cestnem prometu, preventivno delo, 
izobraževanje in usposabljanje. Kot članica številnih mednarodnih 
organizacij (ETSC, La PRI, FERSI, IRTAD, CIECA itd.) ima agencija 
priložnost pridobivanja znanja in izmenjave mnenj na 
mednarodnem nivoju. Vsako leto se predstavniki AVP udeležujejo 
ali organizirajo mednarodne konference, seminarje in izobraževalne 
tečaje na mednarodni in nacionalni ravni, kjer se oblikujejo osebni 
stiki in kontakti. Prav tako ima AVP dostop do baze podatkov 
prometnih nesreč in možnost obdelave teh podatkov. 



››››››››

25⃝

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - SPV (ki je 
postal del agencije v letu 2010), ima tradicijo in izkušnje s 
preventivnim delom, saj je njegovo delovanje sega v leto 1972. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil ustanovljen 
za razvoj, izvajanje in posodabljanje preventivnih aktivnosti ter 
ukrepov za varnost v cestnem prometu. V okviru svojih dejavnosti 
so na SPV razvili in izvedli nekaj najbolj znanih preventivnih 
aktivnosti - ki so postale tradicionalne, kot je usposabljanje za 
kolesarski izpit in tekmovanja v osnovnih šolah, razdeljevanje 
preventivnih materialov, kot so rumena rutica, odsevni trakovi 
in kresničke, figurica pasavčka itd. SPV je odgovoren za pripravo 
in organizacijo prometnih-izobraževalnih programov, tehnično 
podporo, usklajevanje, usposabljanje in spremljanje delovanja 
občinskih svetov za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, 
pripravo in izdajo preventivnih strokovnih gradiv ter koordinacijo 
in podporo nevladnim organizacijam, družbeno odgovornim 
podjetjem in mednarodnim organizacijam. Delo SPV je ključnega 
pomena za združevanje in vključevanje preventivnih aktivnosti 
za varnost v cestnem prometu na lokalni in nacionalni ravni. 
Vloga SPV je tudi koordinacija lokalnih svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, preko katerih je zagotovljeno, da se 
preventivne dejavnosti in ukrepi lahko uspešno izvajajo na lokalni 
ravni ter v šolah v večini slovenskih občin.

Dobro uveljavljene preventivne aktivnosti agencije pokrivajo 
širok spekter prometne varnosti. Agencija koordinira preventivne 
akcije o hitrosti, alkoholu, uporabi varnostnih pasov, za varnost 
pešcev, varnost motoristov, varnost kolesarjev, varnost na 
nivojskih železniških prehodih ter preventivne kampanje na šolah 
in preko občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Agencija tudi nudi pomoč in sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi in civilno družbo. Agencija ima dragocene izkušnje 
na področju projektnega upravljanja in je vključena v številne 
mednarodne raziskave in projekte, v katerih skupaj z drugimi 
državami pripomore k večji varnosti v cestnem prometu. 
Agencija - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
razvil mednarodni projekt VAMOS in sodeloval v mednarodnih 
projektih kot so: DRUID, EUCHIRES, SUPREME, SARTRE in 

RoadSafetyWeb. Projektne izkušnje so dragocene in koristne za 
naše delo na področju izboljšanja varnosti v cestnem prometu 
na različnih nivojih in z različnih perspektiv. Pridobili smo znanje 
s področja priprave skupnih raziskovalnih projektov, spodbujanja 
izmenjave rezultatov raziskav, dobrih praks in raziskovalnih 
sposobnosti, sodelovanja med različnimi organizacijami in ne 
nazadnje, zagotavljanja tehnične podpore različnim organom 
Evropske Unije glede razvoja primernih ukrepov na področju 
varnosti v cestnem prometu.
Javna agencija RS za varnost prometa sodeluje v projektu ROSEE 
(Varnost v cestnem prometu v regijah Jugovzhodne Evrope), 
odobren po 4. pozivu Programa Jugovzhodne Evrope na prioritetni 
osi: Izboljšanje dostopnosti cestnih omrežij. V okviru projekta 
delujemo na področju izboljšanja varnosti kolesarjev na naših 
cestah in spodbujanja ljudi k kolesarjenju, predvsem v urbanih 
središčih. Splošni cilj projekta je prispevanje k zmanjšanju števila 
umrlih in hudo telesno poškodovanih kolesarjev v prometnih 
nesrečah. Namen pilotnega projekta je osveščanje ljudi o ravnanju 
v cestnem prometu z vzpostavitvijo novih preventivnih aktivnosti 
za varnost kolesarjev. Glavni cilj bo dosežen s spodbujanjem 
varnega kolesarjenja in z osredotočanjem na mobilnost, ekologijo, 
koristi za zdravje in zmanjšanje zastojev v urbanih središčih, ter s 
krepitvijo nove dinamike med deležniki na področju prometne 
varnosti v okviru izobraževanje in spodbujanja komunikacije 
oz. sodelovanja med različnimi področji povezanimi z varnostjo 
kolesarjev.  

AVP koordinira preventivno kampanjo za varnost kolesarjev 
v letih 2013 in 2014. V preventivne aktivnosti so vključeni 
najrazličnejši deležniki (državni organi, občine in civilna družba), 
kot na primer: Policija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Mestna občina 
Ljubljana, mestna redarstva, občinski sveti za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Regionalni center za okolje, Zavod Varna 
pot, Mariborska kolesarska mreža in drugi. V okviru preventivne 
kampanje so organizirani tudi kolesarski dogodki, katerih 
prioriteta je predvsem spodbujanje varnega kolesarjenja.  

Priložnosti

Priložnosti so prikazane glede na okolje, v katerem organizacija 
deluje. Te nastopijo, ko lahko organizacija izkoristi ugodnost 
razmer v svojem okolju za načrtovanje in izvajanje strategij, 
ki omogočajo, da postane bolj dobičkonosna in uspešna. 
Organizacija lahko pridobi konkurenčno prednost, če izkoristi 
dane priložnosti. Organizacija mora biti previdna in prepoznati 
priložnosti ter jih zagrabiti, ko se le-te pojavijo.

Varnost kolesarjev je del Resolucije o nacionalnem programu 
za varnost cestnega prometa 2013-2022, zastavljene na 
nacionalnem nivoju, v okviru katere so bili opredeljeni vizija nič 
in cilji za naslednje desetletje. Resolucija je bila s strani Vlade 
RS predložena na obravnavo v Državnem zboru in tam tudi 
potrjena. Predvidevamo lahko, da imajo preventivne aktivnosti 
in ukrepi za različne skupine ranljivih udeležencev v cestnem 

prometu v Sloveniji močno politično podporo in naklonjenost 
javnosti. Načrtovane aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev 
v okviru nacionalnega programa so: preventivne aktivnosti za 
promocijo uporabe čelade in luči za kolesih, osveščanje voznikov, 
vzpostavitev standardov za infrastrukturne ukrepe na nacionalni 
in lokalni ravni, priprava kolesarske strategije, gradnja kolesarskih 
poti, sistematično in celovito izvajanje varnosti v cestnem 
prometu v okviru izobraževalnih vsebin v vrtcih in šolah itd.

Prispevek privatnega sektorja k varnosti v cestnem prometu je v 
Sloveniji zelo pomemben. Javna agencija RS za varnost prometa 
je sofinancirala več kot 20 partnerjev iz zasebnega sektorja, 
predvsem nevladnih organizacij, do leta 2011. Po letu 2011 se 
je proračun,  namenjen varnosti v cestnem prometu, skrčil in 
od takrat ni bilo vzpostavljenih nobenih partnerstev, z izjemo 
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stalnega sodelovanja z nacionalno radijsko mrežo. Kljub temu, 
v Sloveniji delujejo na področju varnosti v cestnem prometu 
različni akterji v sodelovanju z državnimi organi, gre predvsem za 
sporazumno sodelovanje v okviru posameznih preventivnih akcij. 
Prispevek privatnega sektorja je lahko na področju koordiniranja 
posameznih aktivnosti, znanja, raziskav, financiranja in 
komunikacije o ključnih vprašanjih varnosti v cestnem prometu. 
Trenutno v Sloveniji na področju varnosti v cestnem prometu in 
preventive deluje približno 35 nevladnih organizacij. Nekatere 
od njih so se zavezale k izboljšanju pogojev za redno kolesarjenje 
za namen prevoza ter za rekreacijski in turistični namen. Na 
splošno te organizacije zastopajo različne interese kolesarjev, 
vključno z njihovo varnostjo v prometu. Najbolj aktivne kolesarske 
organizacije v Sloveniji so: Slovenska kolesarska zveza, Slovenska 
kolesarska Mreža (Ljubljanska kolesarska mreža, Mariborska 
kolesarska mreža in Kolesarska mreža Obala). 

V Sloveniji obstaja nekaj zelo priznanih tradicionalnih kolesarskih 
prireditev, na primer: Maraton Franja, Juriš na Vršič, dirka po 
Sloveniji, Kolesarski Festival in druge rekreativne prireditve, dirke, 
in kolesarskih maratonov. Na primer, od aprila do oktobra 2013 
je bilo registriranih 48 rekreativni kolesarskih javnih prireditev v 
Sloveniji. S strani AVP, občin in nevladnih organizacij so vsako leto 
organizirane številne kolesarske prireditve v manjšem obsegu. Po 
številu kolesarskih prireditev, lahko sklepamo, da je kolesarjenje v 
Sloveniji priljubljeno in razširjeno.

Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana 

organizirala državno tekmovanje »Kaj veš o prometu« v juniju 
2013 (in v maju 2014). Tekmovanja "Kaj veš o prometu« so oblika 
preventivnih aktivnosti za kolesarje, ki potekajo od šolskih ravni 
v sodelovanju z občinskimi sveti za varnost v cestnem prometu, 
do regionalne ravni in nazadnje na državni ravni. Javna agencija RS 
za varnost prometa je odgovorna za načrtovanje vsebine, izvedbe 
tekmovanj in organizacije državnega tekmovanja. Tekmovanje 
"Kaj veš o prometu« je podprto tudi s strani Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport. Namenjeno je šolskim otrokom (kolesarjem 
in voznikom koles z motorjem), ki preizkusijo svoje teoretično 
znanje prometnih predpisov, odpeljejo spretnostno vožnje na 
poligonu ter praktično vožnjo v resničnih prometnih situacijah. 
Cilj tovrstnega tekmovanja je spodbuditi otroke, da tekmujejo v 
znanju in varnem ravnanju v prometu. Tekmovanje predstavlja 
dodatno spodbudo za učenje prometnih pravil in razvijanje varnih 
vozniških sposobnosti za veliko število vključenih otrok.

V Sloveniji poteka oziroma je že uspešno zaključenih več 
projektov, financiranih iz sredstev EU, na primer ROSEE, 
CHAMP, MOBILE2020, CIVITAS Elan, BikeTrackBike in drugi, ki se 
osredotočajo na kolesarjenje. Rezultat omenjenih projektov je 
zbirka informacij in znanja. Javna agencija RS za varnost prometa 
ima možnost zbiranja in združevanje informacij, razširjanja znanja 
in aktivnega sodelovanja na različnih področjih kolesarjenja v 
Sloveniji, v okviru konferenc, srečanj in seminarjev, ki so običajno 
organizirane s strani projektnih partnerjev. Nove rešitve, ideje ali 
celo infrastrukturni ukrepi za varno kolesarjenje iz držav EU so 
lahko na voljo različnim zainteresiranim deležnikom v Sloveniji.

Slabosti

Slabosti so lastnosti, ki preprečujejo organizaciji uresničevanje 
svojega poslanstva in doseganje svojega polnega potenciala. Te 
pomanjkljivosti poslabšujejo vplive na organizacijsko uspešnost in 
rast. Slabosti so dejavniki, ki ne izpolnjujejo standardov, ki jih je 
treba izpolnjevati. Slabosti so obvladljive. Potrebno jih je čim bolj 
zmanjšati in odpraviti.

Javna agencija RS za varnost prometa ima 102 zaposlena, 26 
jih dela na sedežu agencije, ostali pa se nahajajo v 11 izpitnih 
centrih za vozniške izpite. Zaposleni na sedežu agencije opravljajo 
različne naloge, kot so regulativne, razvojne, tehnične in druge 
naloge na področju voznikov in vozil, analitsko-raziskovalno 
delo, preventivno delo, izobraževanje in usposabljanje, izvajajo 
naloge nacionalnega programa za varnost v cestnem prometu 
oz. zagotavljajo izvajanje nacionalnega programa. Druge naloge 
so presoja varne cestne infrastrukture (v okviru pristojnosti), 
zagotavljanje izobraževanj in osveščanje o novih tehničnih 
standardih, rešitvah in drugih ukrepih. Zaposleni v izpitnih 
centrih so odgovorni za ocenjevanje kandidatov za voznike na 
teoretičnem in praktičnem delu vozniškega izpita. Zaposleni 

poleg rednih nalog izvajajo tudi druge ad hoc aktivnosti in 
aktivnosti v okviru evropskih projektov, kjer se pojavlja predvsem 
težava zaposlovanja novih ljudi, zaradi omejitev zaposlovanja v 
javnem sektorju v Sloveniji. Prav tako zaradi strogih omejitev ni 
več omogočeno študentsko delo v okviru različnih preventivnih 
aktivnostih in na dogodkih. Naloge, ki so jih prej opravljali 
študenti in zaposleni za določen čas, so zdaj prenesene na redno 
zaposlene v agenciji, ki so preobremenjeni. Zaradi pomanjkanja 
administrativnega osebja, morajo strokovni delavci prevzeti 
administrativno delo, kot na primer knjiženje, pošto, pripravo 
potnih nalogov itd. 

Javna agencija RS za varnost prometa je pravna oseba javnega 
prava in je zato subjekt strogih varčevalnih ukrepov v javnem 
sektorju zaradi finančne krize. Proračun agencije je skrčen ob 
vsakem rebalansu državnega proračuna. Tako je bil proračun 
agencije, namenjen izvajanju programov, v zadnjih treh letih 
prizadet prav zaradi strogega zmanjšanja finančnih sredstev.
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Nevarnosti

Nevarnosti oz. grožnje se pojavijo, ko razmere v zunanjem okolju 
ogrozijo zanesljivost in donosnost poslovanja organizacije. Če se 
povezujejo s slabostmi, naredijo organizacijo ranljivo. Nevarnosti 
so neobvladljive. Ko pride grožnja, je stabilnost in preživetje 
organizacije ogroženo.

Na splošno se je trenutna finančna situacija v Sloveniji 
poslabšala. Slovenski BDP na prebivalca se zmanjšuje v zadnjih 
štirih letih. Gospodarstvo je zdrsnilo v recesijo leta 2009 
in ponovno leta 2011 zaradi padca domače potrošnje ter 
zmanjšanja izvoza. Potreba po zmanjšanju zadolženosti javnega 
in zasebnega sektorja bistveno zavira rast v zaostrenih finančnih 
razmerah in naraščajoči brezposelnosti ter zmanjšanju izvoza. 
Fiskalna strogost, zamrznitev proračunskih odhodkov, neuspeh 
prizadevanj za izvajanje gospodarskih reform, neustrezno 
financiranje in zmanjšanje izvoza, so razlogi za zmanjšanje 
domače potrošnje. Poleg tega je bila gradbena industrija močno 
prizadeta v letih 2010 in 2011. V širšem kontekstu je evropsko 
gospodarstvo nepredvidljivo, zato je trenutno težko napovedati 
prihodnje finančne razmere v Sloveniji.

Zaradi finančne krize je državni proračun, namenjen prometni 
varnosti znatno zmanjšan. Številne preventivne aktivnosti, 
predvsem medijsko oglaševanje, infrastrukturne izboljšave in 
vzdrževanje, preventivni dogodki ter izdelava in razdeljevanje 
preventivnih materialov za različne skupine ranljivih udeležencev 
v cestnem prometu, se pojavljajo v zmanjšanem obsegu ali jih 
sploh ni. Zaradi naštetih dejavnikov obstaja možnost poslabšanja 
stanja varnosti v cestnem prometu.

Varna in urejena kolesarska infrastruktura je ena od zahtev za 
varnost v cestnem prometu, ki je povezana z finančno situacijo v 

državi. Vzdrževanje, razvoj in izboljšanje kolesarske infrastrukture 
je nujno za izboljšanje varnosti kolesarjev, predvsem v urbanih 
naseljih z gostim prometom. Ko upravljanje s cestno infrastrukturo 
ne dohaja vedno večjemu številu kolesarjev v prometu, obstaja 
resna možnost za poslabšanje varnosti kolesarjev.

Predvideno državno kolesarsko omrežje zajema okoli 2.700 
km kolesarjem namenjenih kolesarskih povezav. V skladu z 
Zakonom o javnih cestah je kolesarska infrastruktura v mestih 
sofinancirana s strani lokalne skupnosti. V prihodnje se je 
potrebno usmeriti v izgradnjo lokalnih kolesarskih povezav, 
ki se povezujejo z državnim kolesarskim omrežjem (glavne in 
regionalne povezave). Kolesarske povezave morajo zagotavljati 
varno, zdravo in udobno kolesarjenje za vsakodnevne življenjske 
in delovne potrebe, rekreacijo in šport, dostop do turistično 
najpomembnejših krajev in naravnih znamenitosti. Oblikovano 
mora biti na način, da zagotavlja kolesarjem varnost in udobje, 
a hkrati ne vpliva na okolje. Glavni problem je, da je le manjši 
del omrežja že implementiran, večina predvidenega omrežja pa 
je v fazi strateškega načrtovanja oz. opredeljeno v predlaganih 
smernicah. Tehnična dokumentacija bo postopno pripravljena za 
posamezno prioritetno povezavo. Najpomembnejša prioriteta je 
varnost kolesarjev (Vir: Zasnova državnega kolesarskega omrežja 
v Republiki Sloveniji).

Politična situacija v Sloveniji je v tem času nestabilna in predvsem 
osredotočena na finančno in gospodarsko tematiko. Prav zato, 
varnost v cestnem prometu ni več prioriteta na političnem nivoju. 
Javna agencija RS za varnost prometa je lahko ogrožena zaradi 
političnih teženj k varčevanju na področju varnosti v cestnem 
prometu. 



Projektno poročilo  - Pilotni projekt v Osrednjeslovenski in Podravski regiji

ROad safety in South East European regions
28⃝

 4. 2 Pilotni projekt v Podravski regiji – souporaba voznega pasu ("sharrow") v Mariboru 

Znotraj Podravske regije je bilo mesto Maribor izbrano 
kot najprimernejša lokacija za izvedbo pilotnega projekta, 
osredotočenega na kolesarje. Med prebivalci Maribora postaja 
kolesarjenje vse bolj priljubljeno, zato se povečuje kolesarski 
promet. AVP je v sodelovanju s strokovnjaki za varnost v cestnem 
prometu, občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, Policijo in Mariborsko kolesarsko mrežo ter njihovim 
privoljenjem k preučitvi stanja varnosti v cestnem prometu v 
mariborskem mestnem jedru, implementirala novi prometno-
tehnični ukrep souporabe voznega pasu s kolesarji oz. "sharrow". 
Prvi korak k omenjenemu ukrepu je bil storjen z inšpekcijskim 
pregledom varnosti cestne infrastrukture. Pod pristojnosti AVP 
na nacionalni ravni sodi področje presoje in pregledov varnosti 
cestnega omrežja, zato je AVP strokovno usposobila prvo 
generacijo licenciranih presojevalcev varnosti cest, ki ocenjujejo 
cestno infrastrukturo v vseh fazah zasnove, izgradnje in delovanja 
cest. Presoja varnosti cest v Sloveniji je obvezna za avtocestno 
omrežje, ki je del transevropskega cestnega omrežja. Kljub 
temu so presojevalci varnosti cest odgovorni za tehnično oceno 
sekundarnega cestnega omrežja in cest v pristojnosti občin, kjer 
je problematika varnosti v cestnem prometu najbolj akutna.

Slomškov trg (in okoliške ulice) v Mariboru je poseljeno območje 
z veliko kolesarskega prometa ter s pomembnimi ustanovami 
kot so Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Slovensko narodno gledališče Maribor, Pošta Slovenije, 
Medicinska fakulteta Maribor itd. V tem območju so kolesarske 
površine izjemno redke oziroma povečini sploh ne obstajajo. 
Zaradi razmeroma gostega motornega prometa, saj predvsem 
kratkotrajno parkiranje povzroča precejšnje število prihodov in 
odhodov v tem območju, se pojavlja problem varnosti kolesarjev 
in ustreznosti obstoječega upravljanja kolesarskega prometa.
Oktobra 2013 je bil opravljen inšpekcijski pregled varnosti cest 
na širšem območju Slomškovega trga (vključno z Orožnovo ulico, 
Gledališko ulico, Slovensko ulico in Strossmayerjevo ulico). Na 
podlagi tega so bili podani predlogi za izboljšave za posamezna 
pregledana območja.

Sestanek z lokalnimi predstavniki 
ob načrtovanju pilotnega 

projekta v Mariboru.
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»PREJ«

Maribor, Slomškov trg in okoliške 
ulice pred implementacijo AVP 
pilotnega projekta souporabe 
voznega pasu – »SHARROW«.

Na tem območju je bilo pomanjkanje 
kolesarskih elementov, slabo stanje 

pločnikov in talnih označb.

AVP rešitve so bile implementacija 
»cone 30«, implementacija 

»sharrow« in nove talne označbe.
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Lokacija Opis pomanjkljivosti Predlog izboljšav

Orožnova ulica Na območju Orožnove ulice ne obstajajo označene površine za kolesarje. 
Kljub enosmernemu prometu, se nekateri kolesarji vozijo v nasprotni 
smeri. Vožnja v napačni smeri predstavlja neustrezno vedenje v prometu, 
predvsem zaradi ureditve vzporednega parkiranja. Obstoječa širina ceste 
ne dopušča varne vožnje ali srečevanja kolesarjev in motornih vozil.
Poškodovano vozišče: Razpoke, mrežaste razpoke, luknje, poškodovano 
vozišče na robovih
Poškodovano vozišče okoli odtočnih jaškov in odtočnih kanalov ob robi 
vozišča.
Slabo vidne cestne označbe, skoraj v celoti izbrisane na najbolj 
obremenjenih točkah.

Implementacija "cone 30".
Implementacija "sharrow".
Nove cestne označbe.

Slomškov trg Na območju Slomškovega trga je urejen enosmerni motorni promet s 
kolesarji na vozišču. 
Poškodovano vozišče: Razpoke, mrežaste razpoke, luknje, poškodovano 
vozišče na robovih Poškodovano vozišče okoli odtočnih jaškov in odtočnih 
kanalov ob robu vozišča.
Slabo vidne cestne označbe, skoraj v celoti izbrisane na najbolj 
obremenjenih točkah.

Implementacija "cone 30".
Implementacija "sharrow".
Nove cestne označbe.

Gledališka ulica Na območju Gledališke ulice ne obstajajo kolesarske površine.
Enosmerni promet.
Vozišče je v razmeroma dobrem stanju. Manjkajo cestne označbe.

Implementation of "Zone 30".
Implementation of "sharrow".

Slovenska ulica Na območju Slovenske ulice obstaja kolesarska steza, vendar samo v eno 
smer.
Kolesarski promet na križišču Slovenske ulice in Strossmayerjeve ulice ni 
neposredno urejen.
Enosmerni promet.
Vidne so razpoke na vozišču (razpoke, mrežaste razpoke).
Slabo vidne cestne označbe.

Implementacija "cone 30".
Implementacija "sharrow".
Nove cestne označbe.

Strossmayerjeva 
ulica

Kolesarski promet na križišču Slovenske ulice in Strossmayerjeve ulice ni 
neposredno urejen.
Na območju Strossmayerjeve ulice (od križišča z Gosposvetsko ulico do 
križišča s Smetanovo ulico) ne obstajajo kolesarske površine.
Dvosmerni promet.
Vidne so razpoke na vozišču (razpoke, mrežaste razpoke).
Slabo vidne cestne označbe.

Implementacija "cone 30".
Implementacija "sharrow".
Nove cestne označbe.
Na križišču z Gosposvetsko 
ulico implementacija "bike box" 
(označen prostor za kolesarje v 
križišču).



››››››››

31⃝

»POTEM«

Maribor, Slomškov trg in okoliške 
ulice po implementaciji AVP 

pilotnega projekta SHARROW.

V okviru AVP pilotnega projekta je 
bil implementiran ukrep souporabe 

voznega pasu - »sharrow«. To 
so talne označbe, ki označujejo, 

da lahko kolesarji uporabljajo 
celoten vozni pas skupaj z 

ostalimi vozniki. Prav tako sta bila 
implementirana tudi ukrepa »cona 
30« in »bike-box«, zarisane pa so 

bile tudi nove talne označbe.
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Na podlagi predlagane lokacije s strani lokalnih organov in 
predlogov za izboljšave, kot rezultatom inšpekcijskega pregleda 
varnosti cest na širšem območju Slomškovega trga, sta AVP in 
Mestna občina Maribor implementirali inovativni prometno-
tehnični ukrep souporabe voznega pasu ("sharrow"). "Sharrow", 
skovanka angleških besed "share the road", kar v prevodu 
pomeni "deliti si cesto", je inovativni prometno-tehnični ukrep, 
ki je širši javnosti še precej nepoznan. "Sharrow" predvideva 
skupni (deljeni) prostor za kolesarje in motoriziran promet. 
Označen je s talnimi označbami in umeščen na središče voznega 
pasu. Takšna označba kolesarja ne odriva ob rob voznega pasu, 
ampak mu dovoljuje uporabo celotnega voznega pasu. Ukrep 
souporabe voznega pasu so uvedli v ZDA, medtem ko je bil 
simbol za "sharrow" prvič predstavljen leta 1993 v Denverju, in 
sicer v okviru Denverskega kolesarskega načrta. Leta 2004 so v 
San Franciscu izvedli eksperiment, imenovan souporaba voznega 
pasu, kar je imelo za posledico izvedbo precejšnjega števila 
podobnih projektov v ZDA, Kanadi in Avstraliji, in sicer med leti 
2008 in 2010. Leta 2011 so ga uvedli v Evropi oz. natančneje na 

Nizozemskem, Češkem in sedaj tudi v Sloveniji.

Območje Slomškovega trga in okoliških cest sestavljajo ozke 
enosmerne ulice, razporejene okoli trga, brez prostorskih 
možnosti za uvedbo kolesarskega pasu, s številnimi parkiranimi 
vozili ob robu vozišča ter nizko hitrostjo motoriziranega prometa. 
Skupina strokovnjakov, predstavnikov lokalne oblasti, policije 
in nevladnih organizacij je izbrala lokacijo Slomškovega trga 
kot najbolj primerno lokacijo v Mariboru za implementacijo 
souporabe voznega pasu - "sharrow", z namenom izboljšanja 
varnosti kolesarjev. Poleg tega je bil v okviru obnove Slomškovega 
trga implementiran "bike box". Na semaforiziranih križiščih 
kolesarji v "bike-boxu" čakajo pri rdeči luči pred motornimi vozili, 
kar jim omogoča, da ob prižigu zelene luči zapeljejo v križišče pred 
motornimi vozili. Implementirani so bili še nekateri drugi ukrepi - 
stojala za parkiranje koles, manj parkirnih mest za avtomobile in 
namesto tega več parkirnih mest za motorna kolesa, na nekaterih 
delih je bila uvedena "cona 30".

 4. 3 Pilotni projekt v Osrednjeslovenski regiji - "Kolesarski števec s prikazovalnikom" v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana poziva k spremembam prevoznih 
navad v smeri trajnostne mobilnosti, kjer mestno kolesarjenje 
predstavlja hiter, prijeten in učinkovit način prevoza v urbanem 
okolju. Ljubljana, z vrsto izboljšav v zadnjih letih, postaja 
kolesarjem prijazno mesto. Zato ni presenetljivo, da delež 
potovanj s kolesom narašča in trenutno predstavlja 12 % vseh 
potovanj. Ob trajnem spodbujanju kolesarjenja obstaja velika 
verjetnost, da se bo ta delež povečal na 40 % do leta 2020, kakor 
si je v okviru prometne politike zastavila Mestna občina Ljubljana. 
Mestna občina Ljubljana je zmagala v konkurenci 30 mest iz 12 
različnih držav in prejela nagrado Evropski teden mobilnosti 2013 
ter tako postala edino mesto doslej, ki je tovrstno nagrado prejelo 
dvakrat. Nagrada potrjuje prizadevanja občine, ki se zavzema za 
boljšo kakovost življenja in storitev za njene meščane. Mestna 
občina Ljubljana je osvojila prestižno nagrado EUROCITIES 2013 
za razvoj spletnega portala z možnostjo načrtovanja varnih šolskih 
poti.

Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana postavila kolesarski števec na Dunajski cesti v 
Ljubljani (v smeri  proti centru mesta). Območje implementacije 
kolesarskega števca je bilo predlagano s strani lokalnih oblasti, saj 
je Dunajska cesta med najbolj prometnimi lokacijami v Ljubljani, 
ob njej pa se vozi veliko število kolesarjev. Kolesarski števec je bil 
v preteklosti že postavljen na isti lokaciji, vendar štetje kolesarjem 
in ostalim mimoidočim ni bilo vidno. V okviru pilotnega projekta 
AVP je bil ob koncu meseca marca 2014 postavljen kolesarski 
števec s prikazovalnikom.

Kolesarski števec je učinkovito orodje, ki omogoča, da kolesarji 
postanejo vidni del mestnega prometa. Na prikazovalniku se 
ažurno izpisuje število kolesarjev na določen dan ali kumulativno 
skozi vse leto.

Kolesarski števec evidentira kolesarje s pomočjo prečnega 
senzorja v obliki zanke v asfaltu, postavljene nekaj metrov pred 
kolesarskim števcem na kolesarski stezi. Števec evidentira zgolj 
kolesarje na eni strani ceste; v kolikor podvojimo to število, 
dobimo oceno števila kolesarjev, ki se vozijo v obe smeri. 
Smiselno je, da je kolesarski števec postavljen na kolesarski stezi 
z gostim (kolesarskim) prometom. Dodano vrednost pridobimo, 
če kolesarki števec postavimo na način, da je viden tudi voznikom 
motornih vozil in pešcem.
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Kolesarski števec s 
prikazovalnikom v Ljubljani

Javna agencija RS za varnost 
prometa je skupaj z Mestno občino 

Ljubljana postavila kolesarski 
števec na Dunajski cesti v Ljubljani, 

v smeri proti centru mesta.



Projektno poročilo  - Pilotni projekt v Osrednjeslovenski in Podravski regiji

ROad safety in South East European regions
34⃝

Takšna infrastrukturna izboljšava je namenjena promociji 
kolesarjenja in spodbujanju uporabe kolesa kot prevoznega 
sredstva ter je nemudoma sprejeta s strani kolesarjev. Kolesarski 
števec predstavlja povezavo med infrastrukturnim ukrepom in 
statističnimi podatki na transparenten, interaktiven in zabaven način 
ter daje kolesarjem jasno vedeti, da tudi oni "štejejo". Kolesarjem 
podaja občutek, da so upoštevani kot dragoceni del družbe, 
medtem ko širši skupnosti pošilja jasen signal, da je kolesarjenje 
prioriteta. 
Uporabna funkcija kolesarskega števca je stalno zagotavljanje 
ažurnih podatkov o številu kolesarjev za upravljavca ceste (npr. 
občino) ter kako le-ti potujejo skozi mesto. Pravočasni in zanesljivi 
podatki lahko igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju in financiranju 

določenih infrastrukturnih ukrepov. V sodobnem svetu so zastoji v 
prometu, podnebne spremembe, nemobilnost in debelost razlogi, 
ki nas silijo, da se stvari lotimo na drugačen način. Število kolesarjev 
se seveda ne bo kar nenadoma povečalo zgolj zaradi kolesarskega 
števca, a lahko pomeni prvi korak v tej smeri. Hkrati daje kolesarski 
števec jasen signal ljudem, da je kolesarjenje prioriteta. Informacija 
o številčnosti kolesarjev lahko predstavlja učinkovito orodje za 
tiste, ki si prizadevajo za večje število kolesarskih stez in kolesarjem 
prijazne ulice ter lahko spodbudi druge ljudi, da se jim pridružijo. 
Kolesarjenje je cenovno dostopen in zdrav način prevoza, zmanjšuje 
onesnaženost, emisije toplogrednih plinov in odpravlja zastoje na 
cestah. Zato je kolesarski števec učinkovita oprema za spodbujanje 
kolesarjenja med širšo javnostjo.

 4. 4 Strategija upravljanja s hitrostjo 

Pilotni projekt AVP se je osredotočal predvsem na promocijo 
varnega kolesarjenja v Ljubljani in Mariboru. Prestolnica Ljubljana, ki 
sodi v Osrednjeslovensko regijo, ima 286.000 prebivalcev, medtem 
ko je Maribor s 95.000 prebivalci drugo največje mesto v Sloveniji. 
V svojem poročilu »Cycling, Health and Safety, Research Report 
(2014)« je OECD uvrstila Ljubljano na četrto mesto med evropskimi 
prestolnicami glede na velikost kolesarskega prometa.
Na slovenskih cestah se soočamo s težavami pri varnosti v cestnem 
prometu, ki so povezane predvsem z nespoštovanjem predpisov o 
varnosti v cestnem prometu in (v nekaterih primerih) sorazmerno 
nizko prometno kulturo udeležencev v cestnem prometu. Posledice 
takšnega vedenja se pogosto odražajo v prometnih nesrečah, ki 
imajo resne posledice tako za posameznike kot za družbo kot celoto. 
Nedvomno je izguba življenja najbolj resna posledica prometne 
nesreče. Kljub temu tako hude kot lahke telesne poškodbe 
udeležencev v prometu in precejšnja materialna škoda, kot 
posledica prometnih nesreč, predstavljajo nacionalno težavo. Med 
prednostnimi področji bi najprej morali osvetliti problem hitrosti. 
Neprilagojena hitrost oz. prehitra vožnja na evropskih in slovenskih 
cestah je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah, še posebno 
pri tistih z najhujšimi posledicami. Kljub trendu umirjanja hitrosti in 
zmanjševanja števila smrtnih žrtev ter prometnih nesreč s hudimi 
telesnimi posledicami v zadnjih letih, ostaja število smrtnih žrtev 
prometnih nesreč, kot posledic neprilagojene hitrosti, visoko. 

Poglavitni cilj je bil izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev v 
cestnem prometu, s poudarkom na izboljšanju varnosti kolesarjev. 
Drugi cilji so bili zmanjšanje števila prometnih nesreč z udeležbo 
kolesarjev in posledic, ki jih nesreče prinašajo, in sicer z izboljšanjem 
pogojev za kolesarjenje; ter zmanjšanje števila prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev zaradi hitrosti. Prav tako je bil cilj promocija 
varnega kolesarjenja z namenom spodbujanja ljudi, da bi kolesarili 
bolj pogosto, in sicer z izboljšanjem splošnih pogojev za kolesarjenje 
in zmanjševanjem tveganja za prometne nesreče.
V Osrednjeslovenski regiji se je leta 2013 zgodilo 384 prometnih 
nesreč, od tega se jih je 72 zgodilo kot posledica neprilagojene 
hitrosti. 3 ljudje so umrli, 39 ljudi je utrpelo hude telesne poškodbe, 
300 udeležencev v prometnih nesrečah je dobilo lažje telesne 
poškodbe. V širšem območju kolesarskega števca (Dunajska cesta 
v smeri proti centru in okoliške ulice) se je v letu 2013 zgodilo 8 

prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji; od tega je bilo 
7 kolesarjev lažje poškodovanih, 1 kolesar je utrpel hude telesne 
posledice, medtem ko 1 kolesar ni utrpel nobenih poškodb. V 3 
nesrečah so bili povzročitelji kolesarji. Samo 2 od 9 kolesarjev sta 
nosila kolesarsko čelado. Otroci ali mladostniki niso bili udeleženci 
v omenjenih prometnih nesrečah. 4 od 9 kolesarjev je spadalo v 
starostno skupino od 45 do 54 let. Najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč je bilo neupoštevanje pravil o prednosti.
V Podravski regiji se je zgodilo 270 prometnih nesreč, od tega 
se jih 63 zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti. 1 oseba je umrla, 
20 udeležencev v prometnih nesrečah je utrpelo hude telesne 
poškodbe, medtem ko jih je 223 utrpelo lahke telesne poškodbe. 
Na območju implementacije souporabe voznega pasu, v središču 
Maribora, sta se zgodili 2 prometni nesreči z udeležbo kolesarja. 
V eni od teh nesreč je kolesar utrpel lahke telesne poškodbe. 
Povzročitelja v obeh prometnih nesrečah sta bila kolesarja v starosti 
15 in 23 let. Nihče od njiju ni nosil kolesarske čelade.

Strategija upravljanja s hitrostjo je bila usmerjena v nadaljevanje 
sodelovanja in usklajevanja med različnimi deležniki s področja 
varnosti v cestnem prometu. Na območjih pilotnih projektov v 
Osrednjeslovenski in Podravski regiji imajo lokalne oblasti zelo 
pomembno vlogo pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu, 
predvsem v povezavi s cestno infrastrukturo – pri presoji varnosti 
cest, vzdrževanju in posodabljanju. Zelo pomemben dejavnik glede 
varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni je trdno in redno 
sodelovanje med lokalnimi oblastmi, mestnim redarstvom in policijo 
– to sodelovanje pride do izraza še posebno pri uveljavljanju omejitev 
hitrosti. Potrebno bi bilo izvajati redno merjenje povprečnih hitrosti 
tako motornega prometa in hitrosti kolesarjev zaradi razumevanja 
stanja na določenih lokacijah. Lokalne oblasti morajo nadaljevati z 
uporabo obstoječih podatkov o varnosti v cestnem prometu, ki naj 
jih združijo s predlaganimi podatki povprečnih hitrosti za določitev 
razporejanja sredstev za vzdrževanje cest in posodabljanje cestnih 
odsekov. V strategiji so bili podani in načrtovani tudi drugi ukrepi 
predvsem z vidika preventive in spodbujanja varnega kolesarjenja 
(na primer: "cona 30", namestitev preventivne radarske table 
– prikazovalnika hitrosti, dopolnjene smernice za načrtovanje 
kolesarske infrastrukture, obveščanje in promocija novih ukrepov 
itd.) 
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Implementacija ukrepa souporabe 
voznega pasu - »sharrow«, kot 

pilotnega projekta AVP v okviru 
ROSEE, predstavlja prometno-

tehnični ukrep za izboljšanje varnosti 
kolesarjev z infrastrukturnega 

in vedenjskega vidika.
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Podatki s 
kolesarskega števca 
na Dunajski cesti v 

Ljubljani: v mesecu juniju 
2014 je bilo zabeleženih 

povprečno 
2.823 kolesarjev 

na dan.
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 5. Spremembe zakonodaje in 
priprava strateških dokumentov

 5. 1 Tehnične specifikacije za souporabo voznega pasu (“sharrow”) – dopolnitev Navodil za 
projektiranje kolesarskih površin

Kot eden izmed rezultatov projekta ROSEE so nastale tehnične 
specifikacije za uvedbo souporabe voznega pasu - “sharrow”. 
V okviru projekta, kjer smo se osredotočali predvsem na 
varnost kolesarjev in spodbujanje varnega kolesarjenja, smo 
v sodelovanju z Mestno občino Maribor implementirali ukrep 
souporabe voznega pasu na širšem območju Slomškovega trga.

Souporaba voznega pasu s kolesarji – “sharrow” je ukrep, kjer je 

kolesarjem dovoljena (s posebnimi talnimi označbami) uporaba 
celotnega voznega pasu – kolesarijo lahko po sredini vozišča. 
Vozniki motornih vozil so opozorjeni, da je cesta enakovredno 
namenjena tudi kolesarjem. Ta ukrep omogoča, da vozniki 
motornih vozil lažje opazijo kolesarje in le-ti niso potisnjeni na 
rob vozišča. Na ta način se izognejo poškodovanemu cestišču, 
pesku ob straneh ali odpiranju vrat avtomobilov, ki so parkirani 
ob straneh. 

Pogoji in kriteriji za uvedbo ukrepa souporabe voznega pasu

Značilnosti cestne infrastrukture in obcestja::
• ko prostorske omejitve ne omogočajo izvedbe drugačne (boljše) oblike površin za kolesarje, npr. kolesarski pas ali kolesarsko stezo;
• samo znotraj naselja;
• v primeru dvopasovne ceste (z dvosmernim prometom), ko je vozišče širine med 5,0m in 7,0m; 
• v primeru enopasovne ceste (z enosmernim prometom), pri čemer mora biti smer 

vožnje kolesarjev identična smeri vožnje motornega prometa;
• kjer nagib (pri vzponu) ne presega 3 %. Za primer, ko je niveleta v spustu ni posebnih omejitev;
• ko je ob urejenem vzdolžnem parkiranju ob vozišču pravilno izvedena tudi varnostna širina 

med zaznamovanimi parkirnimi mesti in robom vozišča (min. 0,5 m);
• priporoča se, da je večje območje urejeno z enakim načinom vodenja kolesarjev, s čimer 

se doseže boljša predvidljivost ter posledično ustreznejše ravnanje tako kolesarjev kot tudi 
drugih udeležencev v cestnem prometu (predvsem voznikov motornih vozil).

Značilnosti prometa:
• na odsekih, kjer so prometne obremenitve motornih vozil majhne - največ 400 vozil v konični uri;
• hitrosti motornih vozil morajo biti sorazmerno nizke (izmerjena hitrost motornih vozil V85% mora znašati manj kot 40 km/h);
• vzpostavljeno območje omejene hitrosti ("cona 30");
• mejna vrednost deleža tovornih vozil (skupaj z avtobusi) znaša 10 %.

Prometno varnostne zahteve:
• v primerih, ko se zaradi obstoječe ureditve kolesarskega prometa (npr. kolesarji na 

vozišču) kolesarji počutijo "ogrožene" s strani voznikov motornih vozil;
• ko kolesarji s svojo vožnjo po pločniku (ker "svojih" površin nimajo) ogrožajo varnost pešcev;
• mora biti omogočeno varno sodelovanje vseh vrst kolesarjev, tudi starejših in otrok.

⑤
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 5. 2 Nacionalna strategija za varnost kolesarskega prometa (predlog)

Nacionalna strategija podaja analizo stanja in upoštevajoč 
izkušnje kolesarsko najbolj razvitih držav in mest predlaga vrsto 
različnih ukrepov v podporo viziji Slovenije kot deželi, opredeljeni 
z jasnimi cilji, v kateri je kolesarjenje varno. Strategija ob tem 
definira pogoje, ki vplivajo na varnost kolesarskega prometa 
ter identificira akterje, potrebne za njeno izboljšanje ter ravni 
njihovega delovanja. Podaja statistične trende do leta 2023, 
ki kvantificirajo zadane cilje. Na podlagi začrtanih usmeritev 
so razčlenjene aktivnosti in ukrepi po posameznih vsebinskih 
področjih, ob tem so podani roki in odgovorni akterji.

Nacionalna strategija v prvem poglavju podaja splošen pregled 
s področja kolesarjenja v Sloveniji, ki kasneje predlagane 
ukrepe postavlja v kontekst strukture kolesarske populacije, 
zakonodajnega okvirja in dokumentov politike varnosti cestnega 
prometa, infrastrukturnih značilnosti ter strukture in posebnosti 
relevantnih akterjev. Izhajajoč iz dejstva, da se velika večina 
prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, zgodi v naseljih 
in indicev, ki kažejo na povečevanja kolesarskega prometa v 
urbanih središčih, pričujoči dokument posebno pozornost posveča 
stanju kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih in primerja 
tipično ureditev prometnih režimov in kolesarske infrastrukture 
v Sloveniji s stanjem v državah, ki so zgled urejenosti in varnosti 
kolesarskega prometa. 

Strategija nakazuje, da so, z izjemo investicij v nacionalno mrežo 
kolesarskih povezav, bistvene izboljšave mogoče brez velikih 
investicij v izgradnjo ločenega kolesarskega omrežja. Izboljšanje 
varnosti kolesarskega prometa zahteva upoštevanje načel 
direktnosti, neprekinjenosti, varnosti, udobja in atraktivnosti 
kolesarskih povezav pri samem prostorskem in prometnem 
načrtovanju, sodobna (spo)znanja glede varnega vodenja 

kolesarskega prometa ter kvalitetno projektiranje in izvedbo 
raznovrstnih ukrepov, ki omogočajo, da javne ceste in skupne 
površine za kolesarje, pešce (in v nekaterih primerih za motorna 
vozila) postanejo varne za šibkejše udeležence v prometu, 
navsezadnje tudi s pomočjo kvalitetnega vzdrževanja.

V Sloveniji imamo široko paleto akterjev, ki se na sistemski, 
institucionalni in individualni ravni ukvarjajo z varnostjo 
kolesarskega prometa. Nato sledi kratko poglavje o varnosti 
kolesarskega prometa v svetu, v katerem so podani primeri dobrih 
praks na področju promocije varnosti kolesarskega prometa, 
usposabljanja kolesarjev za varno kolesarjenje, sodelovanja 
oblasti in nevladnih organizacij, medijskih kampanj v podporo 
varnosti kolesarjev in kolesarskega prometa itd.

Na podlagi podanih statističnih trendov in ob upoštevanju 
Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
za obdobje 2013 – 2022 ter v strategiji predvidenih ukrepov 
so podani kvantificirani cilji zmanjšanja števila umrlih in hudo 
telesno poškodovanih kolesarjev v Sloveniji. V zaključku poglavja 
so opredeljeni tudi drugi cilji na področju izboljšanja varnosti 
kolesarskega prometa, kot so ohranjanje trenda povečevanja 
kolesarskega prometa (»safety in numbers«), pri katerem bo 
prvenstveno potrebno zagotoviti ukrepe za ustrezne spremljanje 
kolesarskega prometa, spremeniti prometno hierarhijo v prid 
ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu, zmanjšati 
možnosti za nastanek konfliktov med kolesarji in pešci, ipd. V 
zadnjem poglavju so predlagane in obrazložene aktivnosti in 
ukrepi za izboljšanje varnosti kolesarskega prometa v Sloveniji 
na področjih prometne infrastrukture, upravljanja, tehnične 
opreme vozil, raziskovanja, izobraževanja in usposabljanja ter 
komunikacije in financiranja. 

 5. 3 Nacionalno poročilo o varnosti cestnega prometa v Sloveniji

Javna agencija RS za varnost prometa je pripravila nacionalno 
poročilo v okviru tretjega delovnega paketa »Podatki in analize 
varnosti cestnega prometa«. Prvi osnutek je bil izdelan v juliju 
2013 in spremenjen oziroma dopolnjen z novejšimi podatki v letu 
2014. Na podlagi nacionalnih poročil vseh projektnih partnerjev 
je bilo izdelano transnacionalno poročilo, ki povzema vsebine 
in zagotavlja primerjalno sliko na področju varnosti cestnega 
prometa v regiji Jugovzhodne Evrope.

Nacionalno poročilo je dokument, v katerem so predstavljeni 
najpogostejši vidiki stanja varnosti cestnega prometa, 

zakonodajni in institucionalni okvir, razpoložljivost podatkov in 
informacij o varnosti cestnega prometa, stanje cestnega omrežja 
ter vedenje udeležencev v cestnem prometu v Sloveniji. V okviru 
ROSEE projekta smo se osredotočali na ranljive udeležence v 
cestnem prometu, predvsem s pregledom podatkov, dobrih 
praks in kampanj za različne skupine ranljivih udeležencev v 
cestnem prometu. Osredotočali smo se tudi na modeliranje 
infrastrukturnih izboljšav (identificiranje lokacij z visokim 
tveganjem na sekundarnem cestnem omrežju, razvijanje in 
implementiranje ukrepov itd).
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 5. 4 Pregled dobrih praks s področja varnega kolesarjenja v Evropi

Dokument predstavlja pregled nekaterih dobrih praks in zanimivih 
ukrepov za izboljšanje varnosti kolesarjev in izboljšanja pogojev za 
kolesarjenje. Primeri so bili zbrani predvsem iz kolesarsko razvitejših 
držav, kot so Danska, Nizozemska, Združeno Kraljestvo in drugih, 
ter se lahko uporabijo v drugih evropskih državah, ki so na področju 
kolesarske infrastrukture in izboljšanih pogojev za kolesarje še 
v razvoju. Pregled dobrih praks je namenjen osveščanju ROSEE 
projektnih partnerjev in širše zainteresirane javnosti o aktivnostih 
in ukrepih za zagotavljanje varnega kolesarjenja. Pregled dobrih 
praks lahko poda kakšno idejo za nadaljnji razvoj in spodbujanje 
varnega kolesarjenja v kolesarsko manj razvitih državah. 

Dokument vključuje primere dobre prakse z vidika zmanjševanja 
škodljivih posledic prometnih nesreč in vidik preprečevanja 
nastanka prometnih nesreč. Primeri v dokumentu pokrivajo 
področja inženiringa in načrtovanja ukrepov, izobraževanja in 
usposabljanja, spodbujanja in promocije ter druge primere dobre 
prakse.

Na primer, v dokumentu so predstavljene kolesarske hitre 
ceste, ki omogočijo kolesarjem varno in udobno vožnjo, s čim 
manj postanki pri povezovanju mestnega središča s primestjem. 
Poleg zarisanih črt na asfaltu, ki kažejo pot, lahko kolesarji 
uživajo dodatno ponudbo, kot so zračne tlačilke, varnejša križišča 
in semaforji, ki so časovno uravnavani s povprečno hitrostjo 
kolesarjev. Tovrstni ukrepi lahko omogočijo zmanjšanje števila 
postankov. Pobude so namenjene spodbujanju dnevnih migracij 
s kolesom, četudi so razdalje daljše od 10 km. Na primer, v 
Kopenhagnu, kjer je omrežje še vedno v gradnji, se bo število 
kolesarskih stez na širšem območju izven mesta povečalo za 15 
odstotkov. Trajnostni sistem LED osvetlitve kolesarskih poti 
je prav tako primer ukrepa, kjer je LED razsvetljava na zadnjem 
delu kolesarske steze pred vstopom v križišče in začne utripati oz. 
opozarjati zavijajoča vozila na prisotnost kolesarjev. V dokumentu 
je predstavljen še zeleni val iz Danske, Traffic Eye Zürich, Yakkay 
čelade, kampanja “Love London Go Dutch” in še mnogi drugi 
ukrepi za kolesarje.
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Kratek promocijski
 in izobraževalni film o souporabi 

voznega pasu - »sharrow«

Priporočljivo je,
 da se souporaba voznega pasu 

implementira na območjih, kjer je 
omejitev hitrosti 30 km/h (»cona 30«).
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 6. Preventivne akcije in dogodki 
za osveščanje javnosti

 6. 1 Preventivna akcija za kolesarje in javni poziv za izboljšanje varnosti kolesarjev

V sklopu preventivne akcije, ki jo je vodila in koordinirala Javna 
agencija RS za varnost prometa, smo posebno pozornost namenili 
strpnemu in odgovornemu vedenju vseh udeležencev v cestnem 
prometu, tako kolesarjem, pešcem in voznikom motornih vozil. 
Cilj akcije je bil zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom in 
hudimi telesnimi poškodbami med kolesarji. Preventivna akcija, ki 
se je začela v aprilu in nadaljevala v mesecih maju in juniju (2013 
in 2014), se je izvajala z namenom izboljšanja varnosti kolesarjev 
in je potekala v okviru projekta ROSEE. Naše aktivnosti in napor 

za izboljšanje varnosti cestnega prometa so nas združili z ostalimi 
deležniki, kot so Policija, Mestna občina Maribor, Mestna občina 
Ljubljana, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, mestno redarstvo, Mariborska 
kolesarska mreža in ostalimi. Poleg različnih aktivnosti in 
dogodkov smo pripravili javni poziv za dvig ozaveščenosti med 
vsemi udeleženci v prometu z namenom spodbujanja varnega 
ravnanja in strpnosti v prometu.  

 6. 2 Kratki promocijsko-izobraževalni film o souporabi voznega pasu - "sharrow"  

Eden od končnih rezultatov dela AVP v okviru projekta ROSEE je 
kratek preventivni film o souporabi voznega pasu - "sharrow", 
posnet z namenom izobraževanja in promocije ukrepa. 
Implementacija souporabe voznega pasu predstavlja pilotni 
prometno-tehnični ukrep za izboljšanje varnosti kolesarjev 
z infrastrukturnega in vedenjskega vidika. Namen kratkega 
filma je prikaz uporabe, koristi in implementacije souporabe 
voznega pasu širši javnosti. Ukrep souporabe voznega pasu 
- "sharrow" je predstavljen tudi z vidika različnih deležnikov 
(Mestna občina Maribor, Javna agencija RS za varnost prometa, 
Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru in Mariborska 

kolesarska mreža), ki so bili neposredno vključeni v načrtovanje 
in implementacijo ukrepa.

Kratki film v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo na 
spletnem portalu Youtube:

Sharrow - shared lane marking in Maribor ANG: https://www.
youtube.com/watch?v=QYyMmPf1ByY

Sharrow - souporaba voznega pasu SLO: https://www.youtube.
com/watch?v=ztQ8e0goS-g

 6. 3 Tekmovanja “Kaj veš o prometu” 

Tekmovanje “Kaj veš o prometu 2013”, Ljubljana, 1.6.2013

Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju z občinskim 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 
občine Ljubljana organizirala državno tekmovanje "Kaj veš o 
prometu". Tekmovanje se je odvijalo v soboto, 1. junija 2013, na 
površinah in v okolici OŠ Poljane v Ljubljani.
 
Tekmovanje "Kaj veš o prometu" je v letošnjem letu potekalo v 
okviru mednarodnega projekta ROSEE in pod pokroviteljstvom 
župana Mestne občine Ljubljana. Vse udeležence je ob uradni 
otvoritvi in kratkem kulturnem programu, ki so ga pripravili otroci 
OŠ Poljane, nagovoril v.d. direktorja Javne agencije RS za varnost 
prometa, ki je poudaril pomembnost tekmovanja ter širjenja 
znanja in spretnosti ter obvladovanja prometnih situacij zaradi 
lastne varnosti in varnosti drugih. V nadaljevanju je tekmovalcem 

zaželel veliko uspeha ter odgovorno ravnanje v prometu tudi 
v bodoče. Med govorci, ki so zbrane nagovorili, so bili gostitelj 
tekmovanja ravnatelj OŠ Poljane, predstavnik Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor ter predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana.
 
Otroci (kolesarji in vozniki koles z motorjem - skuter) so preverjali 
svoje teoretično znanje prometnih predpisov, spretnostno vožnjo 
na poligonu ter praktično vožnjo v dejanskem prometu. Osnovni 
namen tekmovanj je dodatna spodbuda za učenje prometnih 
pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu na 
širokem številu vključenih učencev.

Tekmovanje, ki je potekalo v okviru projekta ROSEE, je 

⑥
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predstavljalo učinkovit pristop k zgodnjemu vplivanju na vedenje 
v cestnem prometu. V okviru projekta ROSEE je AVP oblikovala 
tudi predloge za izboljšanje infrastrukture za kolesarje in druge 
ukrepe. 
    
V sklopu kratke analize rezultatov državnega tekmovanja "Kaj veš 

o prometu" lahko povzamemo, da so bili tekmovalci zelo uspešni, 
predvsem pri teoretičnem delu iz poznavanja cestno-prometnih 
predpisov, saj je bilo kar 38% vseh sodelujočih brez napak. 
Nekoliko več težav so imeli pri spretnostni vožnji na poligonu, 
najbolj zahtevna pa je bila praktična vožnja v prometu, kjer nihče 
izmed tekmovalcev ni ostal brez kazenskih točk. 

Tekmovanje “Kaj veš o prometu 2014”, Brezovica, 31.5.2014

Tekmovanja "Kaj veš o prometu" potekajo na šolski ravni, na 
občinski ravni oz. regijski ter nato na finalni, državni ravni. V 
letošnjem šolskem letu je v okviru šolskih tekmovanj sodelovalo 
176 slovenskih osnovnih šol, tekmovalo je preko 1.700 učencev, 
izvedenih je bilo 47 občinskih/kvalifikacijskih tekmovanj iz preko 
90 slovenskih občin. 

Tudi to leto so otroci (kolesarji in vozniki koles z motorjem - 
skuter) preverjali svoje teoretično znanje prometnih predpisov, 
spretnostno vožnjo na poligonu ter praktično vožnjo v dejanskem 
prometu. Najboljši tekmovalci so prejeli praktične nagrade, ki jim 
bodo pomagale pri večji varnosti v prometu: najboljši kolesar je 

prejel kolesarski dres in vetrovko, priročnik "Dober voznik" ter 
druge varnostne izdelke. Deset najboljših tekmovalcev je prejelo 
različne praktične nagrade: kolesarske rokavice, priročnike 
"Dober voznik", odsevne brezrokavnike, lučke itd. Vsi sodelujoči 
tekmovalci so s pomočjo lokalnih donatorjev prejeli majice ter s 
strani AVP zaščitno kolesarsko čelado in diplomo za sodelovanje. 
Državno tekmovanje je bilo pod pokroviteljstvom AVP, vendar so k 
organizaciji le-tega prispevali različni deležniki kot so predstavniki 
Policije, člani izpitnih komisij v vlogi ocenjevalcev, predstavniki 
sodelujočih šol vožnje, predstavniki mestnega redarstva in Zveze 
združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, otroci in učitelji OŠ 
Brezovica in ostali prostovoljci.

 6. 4 Drugi preventivni dogodki, organizirani v okviru AVP pilotnih projektov 

Strokovno srečanje z nizozemskimi predstavniki 

Marca 2013 je Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju 
z Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske organizirala strokovno 
srečanje na temo razvoja in promocije varnega kolesarjenja. 
Gostja strokovnega dogodka je bila priznana predavateljica in 
strokovnjakinja s področja kolesarjenja, promocije kolesarjenja 
in načrtovanja kolesarskih površin ter njihovega umeščanja v 
urbani prostor ga. Angela Van der Kloof iz nizozemske organizacije 
Mobycon, ki se ukvarja z t.i. kickstand delavnicami za razvijanje 
kolesarjenja in politike, vezane na kolesarjenje ter predstavitvijo 
primerov dobre prakse iz Nizozemske itd.

Strokovno srečanje je bilo namenjeno strokovnjakom in 

predstavnikom različnih državnih in lokalnih organov ter organizacij, 
ki se ukvarjajo z aktivnostmi na področju kolesarjenja. Sestanka se 
je udeležilo 20 predstavnikov občin in občinskih SPV iz različnih 
slovenskih občin (Maribor, Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj, Tolmin), 
Policije, Urbanističnega inštituta, nevladnih organizacij ter Javne 
agencije RS za varnost prometa.

Osnovni namen sestanka je bil predstavitev primerov dobre prakse 
in politik na področju spodbujanja kolesarjenja s strani nizozemske 
strokovnjakinje, odpiranje diskusije ter izmenjava mnenj in 
informacij med posameznimi deležniki ter dogovor o nadaljevanju 
in morebitni izvedbi dodatnih bolj poglobljenih strokovnih delavnic.

Evropski teden mobilnosti 2013 in 2014

avna agencija RS za varnost prometa je z različnimi preventivnimi 
aktivnostmi sodelovala na Evropskem tednu mobilnosti, ki je potekal 
med 16. in 22. septembrom 2013 in 2014. Slogan, ki je povzemal 
osrednjo temo Evropskega tedna mobilnosti v letu 2013, se je glasil 
"Vaš korak za čistejši zrak", medtem ko se je slogan leta 2014 glasil 
"Naše ulice, naše odločitve". Javna agencija RS za varnost prometa 
je 19.9.2013 sodelovala na preventivnem dogodku v organizaciji 
SPV Mestne občine Maribor na Trgu svobode v Mariboru. 
Preventivnega dogodka so se udeležili mariborski osnovnošolci, 
ki so prekolesarili mestno središče ter se nato udeležili različnih 
izobraževalnih vsebin na Trgu svobode. Aktivnosti so potekale 
v okviru ROSEE projekta, saj je bila ravno v Mariboru sočasno 
načrtovana implementacija pilotnega projekta za večjo varnost 
kolesarjev. AVP je v letu 2014 organizirala preventivni dogodek v 

Mariboru in Ljubljani.
 
Javna agencija RS za varnost prometa je v okviru preventivnega 
dogodka predstavljala vsebine, vezane na varno kolesarjenje: 
promocija uporabe zaščitnih kolesarskih čelad z demonstracijo 
učinkovitosti čelade na primeru čeladice z jajčkom, informiranje 
glede pravilne izbire kolesarske čelade, pravilne namestitve čelade 
in trakov, prikaz naletne teže človeške glave pri hitrosti kolesarja 
za boljše razumevanje, zakaj je uporaba kolesarske čelade nujna 
za varnost kolesarja, predstavitev usposabljanja za varno vožnjo s 
kolesom ter promocija spletnega portala za teoretično preverjanje 
znanja o prometnih pravilih in predstavitev mednarodnega projekta 
ROSEE s poudarkom na aktivnostih za večjo varnost kolesarjev.
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Preventivne aktivnosti in dogodki 
za kolesarje v okviru ROSEE 
projekta, ki jih je vodila AVP

Evropski teden mobilnosti
Maribor

september 2013

V letu 2014 je sodelovalo 176 
osnovnih šol z več kot 1.700 

učenci na tekmovanju »Kaj veš o 
prometu«, ki ga je organizirala AVP 
v okviru ROSEE pilotnega projekta.

Strokovno srečanje z 
nizozemskimi predstavniki

Ljubljana
marec 2013

Kolesarski festival
Ljubljana
maj 2014
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Kolesarski festival 2014

Regionalni center za okolje Slovenija (REC) je v okviru kampanje 
"S kolesom se daleč pride!" organiziral Kolesarski festival 2014, 
ki je potekal v mesecu maju 2014 v Ljubljani. Na osrednji 
prireditvi festivala, ki je potekala 24. maja 2014 na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, je sodelovala tudi Javna agencija RS za varnost 
prometa. Obiskovalcem festivala, tako mladim kot starejšim, 
smo predstavili vsebine, ki so povezane z varnim kolesarjenjem. 
Osveščali smo glede uporabe zaščitne kolesarske čelade, saj 
vsako leto skoraj polovica kolesarjev umre ravno zaradi poškodb 

glave. Postavljen je bil spretnostni kolesarski poligon, na katerem 
so obiskovalci lahko preizkušali svoje kolesarske spretnosti. Poleg 
tega smo predstavili mednarodni projekt ROSEE ter aktivnosti, ki 
so se izvajale v okviru projekta. Naši najbolj prepoznavni prispevki 
k projektu ROSEE so bili implementacija souporabe voznega pasu 
– »sharrow« na Slomškovem trgu (in okoliških ulicah) v Mariboru, 
postavitev kolesarskega števca s prikazovalnikom na kolesarski 
stezi ob Dunajski cesti v Ljubljani ter izobraževanje udeležencev v 
cestnem prometu in promocija varnega kolesarjenja.

 6. 5 Javni poziv slovenskim županom 

Javna agencija RS za varnost prometa je vsem 211 slovenskim 
županom v mesecu maju 2013, ob začetku pilotnega projekta, 
poslala javni poziv z namenom krepitve ozaveščenosti o varnosti 
kolesarjev. V pozivu je AVP pojasnila namen projekta ROSEE, 
njeno predhodno delo in načrtovane aktivnosti za izboljšanje 
varnosti kolesarjev v Sloveniji. V pozivu je AVP povabila občine k 
sodelovanju z aktivnostmi za večjo varnost v prometu, predvsem 
z vsebinami, osredotočenimi na kolesarje. 
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Preventivne aktivnosti in dogodki 
za kolesarje v okviru ROSEE 
projekta, ki jih je vodila AVP

Preventivna kampanja za kolesarje

Evropski teden mobilnosti
Maribor

september 2014
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 V okviru ROSEE pilotnega 
     projekta je AVP implementirala  

  ukrep souporabe voznega pasu - 
»sharrow« v Podravski regiji, natančneje 
na širšem območju Slomškovega trga v 
Mariboru. »Sharrow« je talna označba, 
ki označuje, da lahko kolesarji 
uporabljajo celoten vozni pas 

skupaj z ostalimi vozniki.
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 7. Evalvacija in analize 
pilotnih projektov

Med izvajanjem projekta je Javna agencija RS za varnost prometa 
neprekinjeno spremljala kazalnike varnosti cestnega prometa 
v Sloveniji v splošnem in v pilotnih regijah: Osrednjeslovenski 

in Podravski regiji. Razvijali smo pilotni model v okviru projekta 
ROSEE v Osrednjeslovenski in Podravski regiji, kjer so bili izvedeni 
učinkoviti ukrepi za varnost kolesarjev v cestnem prometu.

Dva ključna inovativna-prometna ukrepa sta bila implementirana v pilotnih regijah:
• Souporaba voznega pasu - “sharrow” je bila implementirana v Podravski regiji – v Mariboru (širše območje 

Slomškovega trga). “Sharrow” predstavlja talno označbo, ki označuje, da lahko kolesarji souporabljajo vozni pas.
• Kolesarski števec s prikazovalnikom je bil postavljen v Osrednjeslovenski regiji – v Ljubljani (Dunajska cesta v smeri prometu 

centru mesta). Kolesarski števec šteje kolesarje, ki se pripeljejo mimo števca in prikazuje skupno število kolesarjev na tisti dan.

Učinek oz. vpliv izvedbe pilotov je bil stalno merjen z različnimi indikatorji, kot so:
• Strateški dokumenti kot so tehnične specifikacije za ukrep souporabe voznega pasu - “sharrow”, nacionalna 

strategija za varnost kolesarskega prometa (predlog), pregled najboljših praks s področja varnega 
kolesarjenja v Evropi, nacionalno poročilo o varnosti v cestnem prometu itd. ter razvoj promocijskega 
orodja (kratek promocijsko-izobraževalni film o souporabi voznega pasu - “sharrow”). 

• Vključeni deležniki (predstavniki Mestne občine Ljubljana, predstavniki Mestne občine Maribor, 
Slovenska kolesarska zveza, Mariborska kolesarska mreža, Policija, mestna redarstva itd).

• Usposobljeni mentorji prometne vzgoje (priročniki za mentorje prometne vzgoje so 
bili razdeljeni na seminarjih pred tekmovanjem “Kaj veš o prometu”);

• Vsi učenci 5. razreda osnovne šole so vključeni v izobraževanje in usposabljanje za varno kolesarjenje v prometu. Svoje znanje 
preizkusijo na teoretičnem delu izpita, kolesarske sposobnosti pa preverijo na poligonu in v realnih prometnih situacijah. 
Najboljši učenci tekmujejo na šolskih in regionalnih tekmovanjih ter nazadnje na državnem tekmovanju “Kaj veš o prometu”.

• Evalvacija s “prej/potem” analizo (anketiranje na terenu in spletna raziskava).
• AVP je redno pripravljala analize stanja prometne varnosti v Sloveniji. Analize vključujejo ključne informacije o stanju 

prometne varnosti in primerjavo s prejšnjimi leti. Podatki o prometnih nesrečah in posledicah le-teh so vključeni v analize 
in dopolnjeni s primerjavo števila smrtnih žrtev po mesecih, udeležencih v cestnem prometu in statističnih regijah. V 
analize so vključeni najpogostejši vzroki prometnih nesreč in primerjava vzrokov v obdobju zadnjih petih let. AVP je zbirala 
podatke o številu kolesarjev na lokaciji kolesarskega števca še preden je bil le-ta postavljen. Podatki so kazali na visoko 
število kolesarjev v obdobju nekaj mesecev, kar je utemeljilo postavitev kolesarskega števca na točno tej lokaciji.

• Medijsko poročanje – članki v medijih (TV, radio, časopis, splet), sporočila za medije, informacije za javnost na AVP 
uradni spletni strani o pilotnih projektih (z medijskimi objavami smo dosegli skupno približno 39.100 ljudi).

• Nakup/izdelava in razdeljevanje različnih preventivnih gradiv (na primer: kolesarske čelade, brošure za kolesarje, 
letaki, priročniki, nalepke, odsevni trakovi itd.) Razdelili smo 500 kolesarskih čelad, 2.500 brošur, 500 letakov o 
“sharrow”, 500 letakov o kolesarskem števcu, 100 priročnikov za mentorje, 300 priročnikov za voznike, 25.000 nalepk 
in 10.000 odsevnih trakov). Gradivo je bilo razdeljeno na sestankih, konferencah, poslano je bilo lokalnim svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in šolam ter v velikem obsegu razdeljeno na preventivnih dogodkih.  
Dogodki so bili organizirani na način, da so se jih lahko udeležili mimoidoči (na primer: razdeljevanje informativnih 
letakov o “sharrow” na območju implementacije tehničnega ukrepa; Kolesarski festival 2014 v Ljubljani, Evropski 
teden mobilnosti 2013 in 2014 itd). Vsa preventivna gradiva so bila uporabljena izključno za namen promocije ROSEE 
projekta širši javnosti in promocije varnega kolesarjenja v povezavi s cilji pilotnih projektov, ki jih je izvedla AVP.

• Dvig osveščenosti javnosti o varnosti kolesarjev in različne preventivne aktivnosti, ki smo jih za varnost 
kolesarjev izvedli na lokalnem nivoju kot rezultat AVP javnega poziva vsem županom.

⑦
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• V okviru akcijskega načrta za preventivno kampanjo za kolesarje je bila izdelana 
analiza varnosti kolesarjev v Sloveniji, vključujoč podatke o:

• umrlih kolesarjih v prometnih nesrečah,
• hudo in lažje telesno poškodovanih kolesarjih v prometnih nesrečah,
• primerjavi prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev v petletnem obdobju,
• uporabi čelade med kolesarji,
• prometnih nesrečah z udeležbo kolesarjev v naseljih in izven naselja,
• starostnih skupinah kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah,
• kolesarjih - povzročiteljih prometnih nesreč,
• poškodovanih kolesarjih po statističnih regijah v Sloveniji,
• prometnih nesrečah z udeležbo kolesarjev na različnih vrstah cest,
• najpogostejših vzrokih prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev,
• najpogostejših vrstah prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev,
• drugih udeležencih v prometnih nesrečah,
• primerjavi števila smrtnih žrtev med kolesarji v državah EU.

 7. 1 Uporabnost na mednarodni ravni in odziv deležnikov

Oba pilotna ukrepa (souporaba voznega pasu - "sharrow" in 
kolesarski števec s prikazovalnikom), ki ju je AVP izvedla v okviru 
projekta ROSEE, se lahko izvedeta tudi v drugih evropskih državah. 
Možnost prenosa znanja ali "know-how", predvsem v države 
- projektne partnerke in v druge države, je velika. Poleg prenosa 
znanja se v druge države lahko prenesejo prilagojeni predpisi, ki 
so bili predlagani v Sloveniji na podlagi uvedbe novih ukrepov (na 
primer: tehnične specifikacije za ukrep souporabe voznega pasu 
smernice za načrtovanje kolesarske infrastrukture).
Kolesarski števec s prikazovalnikom je prometno-tehnični ukrep, 
ki je lahko brez omejitev implementiran  povsod, kjer so prisotni 
kolesarji, z namenom spodbujanja varnega kolesarjenja in z 
namenom, da bi kolesarji postali vidni del skupnosti. 
Uvedba souporabe voznega pasu s kolesarji - "sharrow" je primerna 
na lokacijah, pod določenimi pogoji, kot so omejitve hitrosti (na 
primer: cona 30), nizke povprečne hitrosti motornih vozil, širina 
vozišča, odsotnost tovornega prometa, nizka gostota prometa in 
drugi. Pred uvedbo tovrstnega prometnega ukrepa za kolesarje, 
bi morale omenjene pogoje upoštevati tudi druge države. 
Kratek promocijsko - izobraževalni film bi lahko uporabili v drugih 
državah, z manjšimi prilagoditvami glede jezika in prometnih 
znakov. Pogojno bi se lahko prenesla zakonodaja v druge države 
EU, predvsem tehnične specifikacije, ki določajo pogoje in druge 

značilnosti (okoljske, prometno-tehnične itd.), za pravilno uvedbo 
ukrepa souporaba voznega pasu. AVP je razvila model, s katerim 
se je približala širši javnosti in povezala različne deležnike iz 
nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, skupin 
strokovnjakov in drugih zainteresiranih skupin.
Na Dunajski cesti v Ljubljani je bil v mesecu marcu 2014 postavljen 
kolesarski števec s prikazovalnikom. V Mariboru je bil implementiran 
ukrep souporabe voznega pasu - “sharrow” v mesecu oktobru 
2013 (skupna prometna površina, ki omogoča kolesarjem delitev 
voznega pasu z uporabo prostora na sredini vozišča). Oba ukrepa 
sta bila implementirana z namenom spodbujanja varnega 
kolesarjenja in podprta z drugimi preventivnimi aktivnostmi 
(preventivna kampanja za varnost kolesarjev, preventivni dogodki 
s preventivnim gradivom za udeležence v cestnem prometu, 
kolesarsko tekmovanje za učence v osnovnih šolah, izdelava 
izobraževalnega filma, priprava strateških dokumentov itd).

Z implementacijo ukrepa smo v Mariboru neposredno dosegli 
900 ljudi na terenu pred in po implementaciji pilotnega ukrepa, 
(300 z anketiranjem, 100 v okviru ETM, 500 z letaki). Z medijskimi 
objavami o pilotnem projektu na televiziji (2 prispevka), radiu (1 
radijska objava) in spletnih člankih (4 članki) smo v Mariboru 
neposredno dosegli 21.400 ljudi. Skupno smo v Mariboru razdelili 

Vesna Marinko, ROSEE projektni 
manager (AVP) in Mateja Markl, 
ROSEE projektni sodelavec (AVP)
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3.990 različnih kosov preventivnega materiala (250 brošur 
Kolesar sem, 50 priročnikov Varen voznik bom, 1.800 nalepk Varno 
kolo, 40 kolesarskih čelad, in 1.850 odsevnih trakov).
V Ljubljani smo dosegli 1.311 ljudi neposredno na terenu pred in 
po implementaciji pilotnega ukrepa (400 na Kolesarskem festivalu, 
301 z anketiranjem, 38 na delavnici, 20 z okroglo mizo, 52 z RSI/
RSA tečajem, 500 z letaki). Z medijskimi objavami o pilotu smo 
neposredno dosegli 3.100 ljudi (3 članki v časopisih in 1 članek 
na spletnem mestu). V Ljubljani smo razdelili tudi približno 9.030 
različnih kosov preventivnega materiala (2000 brošur Kolesar 
sem, 10 priročnikov Dober voznik, 3.500 nalepk Varno kolo, 120 
kolesarskih čelad in 3.400 odsevnih trakov).

Poleg obeh pilotnih območij smo z drugimi aktivnostmi na ravni 
celotne Slovenije neposredno dosegli 3.830 ljudi (211 županov, 
3.400 tekmovalcev za državno tekmovanje “Kaj veš o prometu”, 
150 udeležencev mednarodne ROSEE-SENSOR konference, 70 
mentorjev prometne vzgoje), z medijskimi objavami pa še dodatno 
14.600 ljudi (TV prispevek na nacionalni televiziji, 2 radijska 
prispevka, 2 časopisna članka in 6 spletnih člankov). Razdelili smo 
še približno 26.380 kosov preventivnega materiala, predvsem 
občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ter osnovnim šolam za izvedbo aktivnosti za kolesarje (šolska 
tekmovanja, akcija Brezhibno kolo, akcija Bistro glavo varuje čelada, 
ipd). 

 7. 2 Analiza splošnih indikatorjev v pilotnih regijah

V okviru projekta je bila opravljena splošna raziskava o varnosti 
cestnega prometa in raziskava javnega mnenja o potovalnih 
navadah. Spodaj je prikazan povzetek rezultatov in analize varnosti 

v cestnem prometu v pilotnih regijah, in sicer glede na glavne teme 
hitrosti, alkohola in uporabe varnostnega pasu.

Dojemanje prometa in prometne varnosti na splošno v Sloveniji:

a. Zaradi prometne varnosti v Sloveniji je zaskrbljenih več kot 80 % anketirancev.
b. Več kot 60 % anketirancev je mnenja, da naše ceste niso varne oz. sploh niso varne.
c. Med predlogi za izboljšanje prometne varnosti sta med anketiranci najpogosteje omenjena: prenova prometne infrastrukture 

ter izboljšanje prometne kulture udeležencev v prometu.
d. Anketiranci v največji meri uporabljajo avtomobil (cca 40 % vseh vprašanih).
e. Za prevoz do službe/šole dve tretjini anketirancev dnevno potrebuje do 40 min, več kot uro do službe/šole potuje dobri dve 

desetini vprašanih.
f. Največji delež anketirancev do službe/šole prihaja z avtomobilom, najraje pa bi izbrali  pešačenje.
g. Med dejavniki, ki bi pripomogli k večji uporabi koles kot prevoznih sredstev v službo/šolo, vplivajo: urejenost kolesarskih poti, 

razdalje in boljše možnosti parkiranja koles

Hitrost

V Osrednjeslovenski regiji je bilo v letu 2013 (pred pilotnim 
projektom) zabeleženih 18.542 prometnih kršitev, povezanih 
z neprilagojeno hitrostjo. To število predstavlja 21,8 % vseh 
prometnih kršitev v letu 2013 v Osrednjeslovenski regiji (Upravna 
enota Ljubljana). Po implementaciji kolesarskega števca podatki za 
trimesečno obdobje od 1.4.2014 do 30.6.2014 kažejo, da je bilo 
na tem območju zabeleženih 5.600 prometnih prekrškov zaradi 
neprilagojene hitrosti, kar predstavlja 25,1 % delež vseh prometnih 
kršitev v Osrednjeslovenski regiji. 

V letu 2013 je bilo zabeleženih 13.319 prometnih kršitev v povezavi 
z neprilagojeno hitrostjo v Podravski regiji, kar predstavlja 34 % 
vseh prometnih kršitev v letu 2013 v Podravski regiji. Podatki 
kažejo, da je bilo v šestmesečnem obdobju od 1.11.2013 do 
30.4.2014, po implementaciji ukrepa souporabe voznega pasu - 
“sharrow”, v Mariboru zabeleženih 7.470 prometnih kršitev zaradi 
neprilagojene hitrosti, kar predstavlja 34,2 % delež vseh prometnih 
kršitev v Podravski regiji.

Alkohol

V Osrednjeslovenski regiji je bilo v letu 2013 (pred pilotnim 
projektom) zabeleženih 3.193 prometnih kršitev zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola, kar predstavlja 4 % vseh prometnih kršitev. 
V letu 2013 je bilo odrejenih 84.986 testov alkoholiziranosti v 
Osrednjeslovenski regiji, od tega je bilo 3.506 (4 %) pozitivnih 
(nad najvišjo dovoljeno mejo). Po implementaciji kolesarskega 
števca je bilo v Osrednjeslovenski regiji zabeleženih 880 prometnih 
kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola v trimesečnem 

obdobju od 1.4.2014 do 30.6.2014, kar predstavlja 4 % delež vseh 
prometnih kršitev. V tem obdobju je bilo odrejenih 20.188 testov 
alkoholiziranosti, od teh je bilo 944 (5 %) pozitivnih – nad najvišjo 
dovoljeno mejo.
V Podravski regiji je bilo v letu 2013 2.106 prometnih kršitev 
zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kar predstavlja 5 % vseh 
prometnih kršitev. Prav tako je bilo v letu 2013 odrejenih 76.857 
testov alkoholiziranosti v Podravski regiji, od teh je bilo 2.408 (3 %) 
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pozitivnih (nad najvišjo dovoljeno mejo). Po implementaciji ukrepa 
souporabe voznega pasu s kolesarji - “sharrow” je bilo v Podravski 
regiji zabeleženih 1.082 (5 %) prometnih kršitev zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola v šestmesečnem obdobju od 1.11.2013 

do 30.4.2014. V tem obdobju je bilo odrejenih 39.344 testov 
alkoholiziranosti, kjer je bilo 1.247 (3 %) rezultatov pozitivnih (nad 
najvišjo dovoljeno mejo).

Uporaba varnostnega pasu

V Osrednjeslovenski regiji je bilo v letu 2013 (pred pilotnim 
projektom) zabeleženih 12.879 prometnih kršitev zaradi neuporabe 
varnostnega pasu, kar predstavlja 15 % vseh prometnih kršitev. Po 
implementaciji pilotnega ukrepa je bilo zabeleženih 3.587 (16 %) 
prometnih kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu v trimesečen 
obdobju od 1.4.2014 do 30.6.2014 v Osrednjeslovenski regiji.

V Podravski regiji je bilo v letu 2013 zabeleženih 7.022 prometnih 
kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu, kar predstavlja 18 % 
vseh prometnih kršitev. Po implementaciji pilotnega ukrepa, je 
bilo zabeleženih 4.079 (19 %) prometnih kršitev zaradi neuporabe 
varnostnega pasu v šestmesečnem obdobju od 1.11.2013 do 
30.4.2014 v Podravski regiji.

 7. 3 Terenska raziskava o pilotnih projektih (prej/potem analiza) in specifični indikatorji pilotnih 
projektov

Javna agencija RS za varnost prometa je izvedla terensko raziskavo 
z anketiranjem pred in po izvedbi pilotnih projektov. Namen 
raziskave je bil pridobiti vpogled v javno mnenje o varnosti 
prometa in o ravnanju udeležencev v cestnem prometu, predvsem 
kolesarjev, voznikov osebnih motornih vozil in pešcev na lokacijah 
kolesarskega števca (Ljubljana) in ukrepa souporabe voznega pasu 
s kolesarji - "sharrow" (Maribor) pred in po uvedbi obeh ukrepov. 
Raziskava je pokazala predhodno sliko javnega mnenja o varnosti 
cestnega prometa in o vedenju udeležencev v cestnem prometu. V 
drugem delu je raziskava pokazala javno mnenje po izvedbi pilotnih 
ukrepov, da bi ugotovili ali so udeleženci v cestnem prometu opazili 
ukrepe in kako so jih sprejeli. Terenska raziskava je bila dopolnjena 
tudi s spletno anketo (z udeležbo 629 anketirancev).

Terensko anketiranje v Ljubljani (v bližini kolesarskega števca) je bilo 
izvedeno v septembru (ex-ante) in v aprilu 2014 (ex-post). Skupno 
je bilo v Ljubljani v anketo vključenih 301 anketirancev (kolesarji in 
pešci). Pred implementacijo kolesarskega števca je bilo anketiranih 
151 oseb, po implementaciji pa 150. Vsi sodelujoči v raziskavi so 
bili starejši od 15 let. Terensko anketiranje v Mariboru je potekalo 
v septembru 2013 (ex-ante) in v aprilu 2014 (ex-post). Skupno je 
bilo v Mariboru anketiranih 300 oseb (kolesarjev in voznikov) na 
Slomškovem trgu, kjer je bil implementiran pilotni ukrep souporabe 
voznega pasu s kolesarji - “sharrow”. Pred implementacijo pilota je 
bilo v anketo vključenih 150 oseb, po implementaciji pa prav tako 
150. Vsi sodelujoči v raziskavi so bili starejši od 15 let.

7. 3. 1 Kolesarski števec s prikazovalnikom v Ljubljani (Dunajska cesta)

Kako smo izmerili skupni učinek?

Skupni vpliv smo merili z anketiranjem na terenu (udeležba 
301 anketiranca na lokaciji kolesarskega števca). Izvedena je 
bila primerjava odgovorov pred izvedbo ukrepa in odgovorov 
po postavitvi kolesarskega števca. Učinkovitost implementacije 

kolesarskega števca se je izmerila s pozitivnimi mnenji anketirancev 
in izraženo podporo za izvajanje takšnega ukrepa tudi na drugih 
podobnih lokacijah.

Kakšna je bila uporabljena metodologija za spremljanje in ocenjevanje?

AVP (Osrednjeslovenska regija) Kolesarski števec s prikazovalnikom

Datumi začetka in konca 27/03/2014 (Datum implementacije kolesarskega števca)
26-27/09/2013 (Ex-ante anketiranje)
04-07/04/2014 (Ex-post anketiranje)

Vrsta (infrastruktura/udeleženci) Infrastruktura in udeleženci.

Uporabljeni indikatorji Mnenja udeležencev, podpora pilotom, občutki ogroženosti, 
analiza stanja prometne varnosti. 

Metode zbiranja podatkov Vprašalniki (na terenu in na spletu), prej/potem raziskava, 
statistični podatki o prometni varnosti.
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AVP (Osrednjeslovenska regija) Kolesarski števec s prikazovalnikom

Opombe Kolesarski števec je bil viden  in opazen v javnosti ter v medijih, poleg tega je bil pozitivno 
sprejet med udeleženci v cestnem prometu, predvsem med kolesarji. Med anketiranci 
je bila izražena podpora za postavitev kolesarskega števca tudi na drugih lokacijah.

Povzetki rezultatov

• Na lokaciji v Ljubljani je pred uvedbo ukrepa konfliktno prometno situacijo že doživela 
petina anketirancev, a le desetina anketirancev po uvedbi ukrepa.

• Na lokaciji anketiranja pred ukrepom se je neogroženo počutilo 45 % vprašanih, na lokaciji anketiranja po ukrepu pa dobrih 58 %.
• Števec kolesarjev je po njegovi uvedbi opazilo skoraj dve tretjini anketirancev.
• Števec kolesarjev se je skoraj vsem anketirancem zdel opazen, pri čemer so menili, da ga najbolj opazijo pešci.
• Približno polovica anketirancev v raziskavi pred ukrepom ter 40 % anketirancev v raziskavi po ukrepu 

je bilo mnenja, da kolesarski števec pripomore k izboljšanju prometne varnosti na lokaciji.
• Na lokaciji je pred uvedbo števca njegovo postavitev podpiralo 80 %, po postavitvi pa je postavitev podpiralo 84 % anketirancev.
• Za izboljšanje prometne varnosti so anketiranci predlagali večjo kontrolo (nadzor)

prometa ter izboljšanje kulture udeležencev v prometu.
• Da so naše ceste varne ali zelo varne, je ocenilo približno dve tretjini anketirancev v Ljubljani.

Podatki iz kolesarskega števca:

Graf: Povprečno število kolesarjev dnevno/po mesecih pred in po implementaciji pilotnega projekta

Pred implementacijo pilotnega projekta je štetje kolesarjev 
potekalo z zanko, vgrajeno v asfalt, a ni bilo prikazovalnika – 
zaslona, da bi bilo število kolesarjev vidno. Po implementaciji 

kolesarskega števca s prikazovalnikom je število kolesarjev postalo 
vidno vsem - kolesarjem in pešcem v bližini.
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Mesec Skupno število kolesarjev Povprečni dnevni kolesarski promet

JULIJ 2013 64.178 2.070

AVGUST 2013 53.756 1.734

SEPTEMBER 2013 53.637 1.788

OKTOBER 2013 55.941 1.805

NOVEMBER 2013 34.081 1.136

DECEMBER 2013 27.498 887

JANUAR 2014 26.067 841

FEBRUAR 2014 28.448 1.016

MAREC 2014 46.159 1.489

APRIL 2014 68.937 2.298

MAJ 2014 80.282 2.590

JUNIJ 2014 84.689 2.823

Tabela: Skupno število kolesarjev po mesecih

Podatki kolesarskega števca kažejo rahlo povečanje števila 
kolesarjev na lokaciji pilotnega projekta po implementaciji 
kolesarskega števca s prikazovalnikom. Slabost prikazanih 
podatkov je nihanje v številu kolesarjev, ki je posledica 
neupoštevanje vremenskih razmer in letnega časa. Tabela 
prikazuje povprečno mesečno število kolesarjev od začetka do 
konca trajanja pilotnega obdobja ROSEE. Razpoložljivi podatki 
iz julija in avgusta 2014 kažejo povečanje števila zabeleženih 
kolesarjev v primerjavi s podatki za ista meseca iz leta 2013.
Na podlagi absolutnega števila kolesarjev je razvidno, da je manj 
kolesarjev v zimskih mesecih (december, januar in februar). Bolj 
realna primerjava bo lahko narejena šele po daljšem časovnem 
obdobju spremljanja podatkov iz kolesarskega števca. Rezultati 
terenskih raziskav (z anketiranjem mimoidočih pred in po 

implementaciji pilotnega projekta) kažejo, da je bila postavitev 
prvega števca kolesarjev dobro prepoznana in sprejeta. Večina 
anketirancev je podpirala implementacijo kolesarskega števca na 
izbrani lokaciji in bi uvedbo podobnega ukrepa podprla tudi na 
drugih primernih lokacijah. 
V predhodnih letih je Mestna občina Ljubljana investirala v veliko 
število različnih ukrepov za promocijo kolesarjenja, kot na primer: 
sistem brezplačne izposoje koles, načrtovanje in oblikovanje 
površin za kolesarje, aktivnosti za promocijo kolesarjenja itd. 
Implementacija kolesarskega števca s prikazovalnikom je bil le 
eden izmed številnih ukrepov za nadaljnjo promocijo kolesarjenja. 
Po implementaciji kolesarskega števca je bilo zabeleženo večje 
število kolesarjev v urbanem središču Ljubljane.

7. 3. 2 Souporaba voznega pasu s kolesarji - “sharrow” v Mariboru 
(širše območje okrog Slomškovega trga)

Kako smo izmerili skupni učinek?

Skupni vpliv pilotnega projekta, predvsem učinkovitost 
implementiranih ukrepov, je bila merjena z raziskavo na terenu - z 
anketiranjem 300 ljudi na lokaciji pilotnega projekta. Primerjali 
smo odgovore pred izvedbo ukrepa in po njej. Učinkovitost 
izvedbe ukrepa souporabe voznega pasu s kolesarji - "sharrow" 
je bila ocenjena s pozitivnimi mnenji anketirancev in izraženo 
podporo za uvedbo takega ukrepa tudi na drugih lokacijah.
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Kakšna metodologija je bila uporabljena za spremljanje in ocenjevanje?

AVP (Podravska regija) Souporaba voznega pasu - “Sharrow”

Datumi začetka in konca Konec oktobra 2013 (datum implementacije ukrepa “sharrow”)
September 2013 (Ex-ante anketiranje) * rezultati obdelani v 
Novembru 2013
04-26/04/2014 (Ex-post anketiranje)

Vrsta (infrastruktura/udeleženci) Infrastruktura in udeleženci.

Uporabljeni indikatorji Mnenja udeležencev, podpora pilotom, občutki ogroženosti, 
analiza stanja prometne varnosti.

Metode zbiranja podatkov Vprašalniki (na terenu in na spletu), prej/potem raziskava, 
statistični podatki o prometni varnosti.

Opombe “Sharrow” je bil pozitivno sprejet pri udeležencih v cestnem 
prometu, predvsem pri kolesarjih.  Med anketiranci je bila 
izražena podpora za postavitev ukrepa »sharrow« tudi na drugih 
primernih lokacijah.

 Povzetki rezultatov

• Na lokaciji v Mariboru je pred uvedbo ukrepa konfliktno prometno situacijo že doživelo 
28 % anketirancev, a le 14 % anketirancev po uvedbi ukrepa.

• Na lokaciji anketiranja se je pred uvedbo ukrepa ogroženo počutilo 25 % anketirancev, po uvedbi ukrepa pa 18 %.
• Ukrep souporabe voznega pasu s kolesarji - “sharrow” je po njegovi uvedbi opazilo skoraj tri četrtine voznikov oz. kolesarjev.
• Na splošno so bili anketiranci mnenja, da “sharrow” bolj opazijo kolesarji kot vozniki.
• Po mnenju anketirancev je glavni namen “sharrow” večja prometna varnost, večja 

varnost kolesarjev ter večja pozornost na kolesarje s strani voznikov.
• Več kot 80 % anketirancev je menilo, da ukrep ”sharrow” pripomore k večji varnosti v prometu, več kot 

80 % vprašanih bi uvedbo “sharrow” podprlo tudi na drugih, podobnih lokacijah v mestu.
• Da so naše ceste varne ali zelo varne, je ocenilo približno tri četrtine anketiranih voznikov oz. kolesarjev v Mariboru.

Celotno poročilo o raziskavi je dostopno na: www.rosee-project.eu.

Po implementaciji pilotnega ukrepa smo izvedli skrite meritve 
hitrosti na "sharrow" območju v Mariboru, natančneje na 
Orožnovi ulici, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h. Meritve so bile 
opravljene v času od 5:00 do 7:00 zjutraj na vzorcu 50 vozil. Velja 

poudariti, da je bil promet kolesarjev v času izvajanja meritev 
minimalen. Takšen čas izvajanja meritev smo izbrali namenoma, 
da bi dobili čim višje hitrosti motornih vozil oz. hitrosti vozil v 
"neoviranih" razmerah.

Na tem območju so hitrosti motornih vozil relativno nizke zaradi:
• parkiranih vozil ob vozišču (vzdolžno parkiranje), 
• prisotnosti kolesarjev,
• pešcev, ki prečkajo cestišče izven označenih prehodov za pešce,
• kolesarske steze, ki na delu Orožnove ulice poteka v nasprotni smeri vožnje motornih vozil.

Iz prikazanih rezultatov meritev realnih hitrosti motornih vozil lahko povzamemo:

• najmanjša izmerjena hitrost je bila 20 km/h, 
najvišja izmerjena hitrost 55 km/h

• povprečna hitrost je znašala 31,74 km/h,
• V85 je znašala 36,5 km/h.
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Kot je razvidno iz pridobljenih rezultatov, hitrosti motornih 
vozil na tem območju niso problematične. Še več, zaradi skritih 
meritev v zgodnjem jutranjem času, ko je prisotnih le malo 
pešcev in kolesarjev, lahko predvidevamo, da so hitrosti motornih 
vozil čez dan še nižje. Torej lahko sklepamo, da na tem območju 
- kar se tiče hitrosti motornih vozil - varnost kolesarjev, ki so na 

vozišču (ukrep souporabe voznega pasu - "sharrow"), ni posebej 
ogrožena. Rezultati meritev hitrosti so uradno in pravno veljavni, 
saj ima laserski merilnik hitrosti odločbo o odobritvi tipa merila in 
certifikat o ustreznosti merila zahtevam Pravilnika o metroloških 
pogojih za naprave za merjenje hitrosti vozil v prometu.

 7. 4 Stroškovna učinkovitost pilotnih aktivnosti oziroma ukrepov

Javna agencija RS za varnost prometa je v okviru projekta ROSEE 
izvajala različne aktivnosti. V okviru pilotnih projektov smo vzpostavili 
preventivne aktivnosti, kot so organizacija različnih preventivnih 
prireditev, kjer so udeleženci v cestnem prometu preizkušali svoje 
kolesarske sposobnosti na poligonih in preizkusili preventivno 
opremo (npr: prikaz pomena uporabe kolesarske čelade). V Ljubljani 
smo spodbujali varno kolesarjenje z namestitvijo kolesarskega števca 
z namenom, da bi pokazali kolesarjem, kako pomemben del družbe 
so. V okviru našega pilotnega projekta v Mariboru, kjer se je izvedel 
tehnični infrastrukturni ukrep souporabe voznega pasu - "sharrow", 
smo preuredili širše območje Slomškovega trga, tudi z uvedbo "cone 
30" na nekaterih delih. Z organizacijo kolesarskega tekmovanja "Kaj 
veš o prometu« za učence v osnovnih šolah smo izvedli izobraževanje 
in kolesarsko usposabljanje otrok. Na podlagi tujih raziskav so bile 
nekatere od teh aktivnosti ocenjene kot stroškovno učinkovite, kot je 
prikazano v nadaljevanju.

Poškodbe glave so pri kolesarjih glavni vzrok invalidnosti in smrti v 
prometnih nesrečah (ugotovitve projekta ROSEBUD). Povečanje 
uporabe kolesarske čelade naj bi pripomoglo k zmanjšanju števila in 
resnosti poškodb glave. Za zmanjšanje poškodb glave med kolesarji 
v vseh vrstah prometnih nesreč, tudi pri prometnih nesrečah, 

kjer so udeležena motorna vozila, se bi lahko zahtevala obvezna 
uporaba zaščitne čelade za kolesarje, v nasprotnem primeru bi bili 
kolesarji sankcionirani. Tovrstna obveza bi lahko bila pospremljena 
z informativno kampanjo. Še več, domneva se, da so informativne 
kampanje možna alternativa, ki lahko nadomestijo zapovedi. 
Nemški primer kaže, da bi lahko preprečili 20 % smrtnih žrtev in 
hudo telesno poškodovanih kolesarjev, če bi vsi kolesarji uporabljali 
čelade. Povprečna stopnja uporabe čelad, ki v zadnjih letih ostaja 
skoraj nespremenjena, je 6 % (2004). Izračun v ROSEBUD projektu je 
pokazal, da postane ukrep spodbujanja uporabe čelade stroškovno 
učinkovit pri stopnji uporabe čelade 26,6 % (ROSEBUD, Primeri 
ocenjenih ukrepov za varnost v cestnem prometu - priročnik, 2006).

Stopnja prometnih nesreč kolesarjev in pešcev se lahko zmanjša, v 
kolikor bi ti ranljivi udeleženci v cestnem prometu postali bolj vidni. 
Luči in reflektorji so bistvenega pomena za njihovo opaznost. Z 
odsevnimi napravami lahko kolesarji in pešci izboljšajo svojo vidnost 
in s tem omogočijo, da jih drugi udeleženci v prometu prej opazijo in 
prepoznajo. Vsako kolo mora biti opremljeno z odsevnim materialom 
na dovolj veliki površini in s primerno odsevnostjo, da je vidno z obeh 
strani, kadar je neposredno pred lučmi motornega vozila.

Primer aktivnosti B/C ratio Source

Kolesarske čelade, kampanja in zakonodaja v Normandiji in na 
Švedskem

1.30 – 3.09 Elvik R. (1999,2001,2003), Elvik R.; Amundsen 
A.H. (2000)

Izboljšanje vidnosti koles na Norveškem >1 Promising (2001)

Vir: ROSEBUD: Primeri ocenjenih ukrepov za varnost v cestnem prometu (2006)

Stroški, povezani z ukrepom “cone 30”, so poleg investicij in 
stroškov namestitve še stroški vzdrževanja, odvisno od velikosti 
in značilnosti območja; ekološki stroški, ker se lahko povečajo 
ogljikove emisije v primeru neprimerne implementacije (zaradi 
neprimernih razdalj se spodbuja zaviranje in pospeševanje ter 
ker se ni primerno odvrnilo tranzitnega prometa). Prednosti 
so zmanjšanje stroškov prometnih nesreč, pozitiven učinek 
na zdravje zaradi pešačenja in kolesarjenja namesto uporabe 

avtomobila. Gostota prometa se lahko zmanjša, zlasti z odpravo 
tranzitnega prometa. Prometni tokovi se običajno zmanjšajo za 
15 – 25 %. Razmerje med koristmi in stroški je odvisno od stroškov 
uvedbe cone, vendar se običajno stroški implementacije povrnejo 
še prej kot v letu dni od uvedbe. Rezultati izračunov v Priročniku 
ukrepov za varnost v cestnem prometu (Elvik, R), kažejo, da se 
lahko pri uvedbi “cone 30” pričakuje veliko večjo korist kot so 
stroški implementacije, vzdrževanja in ekološki stroški. 

Primer aktivnosti Razmerje korist/strošek Vir

Cona 30 km/h Učinkovito SUPREME, Tematsko poročilo,  Poglavje 
F5: Infrastruktura (2007)

Vir: SUPREME, Tematsko poročilo (2007)
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Vladna navodila (v Združenem kraljestvu) za oceno velikih 
projektov opredeljujejo, da bo projekt "srednje" finančne 
vrednosti imel razmerje korist/strošek (B/C ratio) med 1,5 in 
2, projekt "velike" finančne vrednosti pa razmerje korist/strošek 
vsaj 2. Ob predpostavki pravilne izvedbe je kolesarjenje ena 
od najbolj stroškovno učinkovitih naložb v prometu: naložbe 
v kolesarsko infrastrukturo ustvarjajo zelo visoko stopnjo 
donosnosti. Londonska kolesarska zveza je ocenila tovrstne 
naložbe s skupnim razmerjem stroškov in koristi 3,94, kar je 

odlično za projekte s področja prometa. Naložbe v kolesarsko 
infrastrukturo daleč prekašajo večino projektov večjih cest in 
projektov s področja javnega potniškega prometa. Kolesarsko 
usposabljanje ima po ocenah najvišje razmerje stroškov in koristi: 
študija primera za usposabljanje kolesarjev v Londonu, ki ga je 
financirala organizacija “Transport for London” je ocenila, da 
je bilo celotno razmerje koristi in stroškov 7,44, kar je izredno 
visoko.

Primer aktivnosti Razmerje korist/strošek Vir

Projekt “srednje” finančne vrednosti za 
kolesarje

1.5 – 2.0 DfT, Value for Money Assessments (2013)

Naložbe v kolesarsko infrastrukturo 3.94 CTC Campaigns Briefing, Cycling and the 
Economy (2014)

Usposabljanje kolesarjev 7.44 SQW Consulting. Valuing the Benefits 
of Cycling: A Report to Cycling England 
(2007)

Vir: The National Cycling Charity, CTC Campaigns Briefing, Cycling and the Economy (2014)

Čeprav so rezultati analize stroškov in koristi le redko prenosljivi 
med različnimi državami, četudi gre za iste izvedbene primere, saj 
prihaja do velike razlike v stroških, uporabi metodologije in drugih 
dejavnikih, je kljub temu mogoče podati grobo oceno stroškovne 
učinkovitosti danega ukrepa. Na podlagi mednarodnih primerov 

bo razmerje koristi in stroškov pilotov v Ljubljani in Mariboru zelo 
verjetno ugodno (več kot 1), nahajalo se bo verjetno v intervalu, 
ki je opredeljen v zgoraj navedenih primerih (1,5 - 7,44). Da bi 
zagotovili previdno oceno, je potrebno upoštevati najnižjo 
ocenjeno razmerje. 
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AVP je skupno neposredno 
in posredno dosegla 45.091 

ljudi z implementiranimi 
pilotnimi ukrepi, promocijo 

in drugimi aktivnostmi v 
okviru ROSEE projekta.
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 8. Zaključek

Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je v okviru ROSEE 
projekta zagotovila sistemski in celovit pristop na področju 
varnosti cestnega prometa in ranljivih udeležencev v prometu. 
Med ciljno skupino ranljivih udeležencev v cestnem prometu 
je AVP izbrala kolesarje prav zaradi števila smrtnih žrtev med 
kolesarji v prometnih nesrečah. V zadnjem desetletju se je število 
umrlih v prometnih nesrečah prepolovilo, a se je v tem času delež 
umrlih kolesarjev v prometnih nesrečah povečeval. 

Pilotna projekta AVP sta bila posvečena izboljšanju varnosti 
kolesarjev in spodbujanju varnega kolesarjenja. Splošne aktivnosti 
so pokrivale različne pristope upravljanja varnosti v cestnem 
prometu, od povezovanja deležnikov in delovanja na lokalni in 
nacionalni ravni, vodenja in koordiniranja nacionalne preventivne 
kampanje, do organizacije in udeležbe na preventivnih in 
promocijskih dogodkih. AVP je v okviru projekta delovala tudi na 
področju zakonodaje in analiz varnosti v cestnem prometu ter 
izdelala celovito evalvacijo pilotnih ukrepov in drugih aktivnosti. 
Glavne koristi pilotnih projektov so dejansko v praksi izvedeni oz. 
vzpostavljeni prometno-tehnični ukrepi za kolesarje.
Kot rezultat projekta ROSEE je AVP izdelala strateške predloge 
za vključitev ukrepa souporabe voznega pasu - “sharrow” v 
navodila za načrtovanje kolesarske infrastrukture in nacionalno 
strategijo za varnost kolesarskega prometa. Pomemben del 
ROSEE projekta je bilo izobraževanje in usposabljanje različnih 
deležnikov, predvsem predstavnikov lokalnih oblasti, policije, 
mestnega redarstva, presojevalcev cestne infrastrukture ter 
otrok in mentorjev prometne vzgoje v osnovnih šolah.
Izmed vseh aktivnosti v okviru projekta ROSEE je imela 
implementacija dveh inovativnih tehničnih ukrepov največ 
vpliva na varnost v cestnem prometu in spodbujanje varnega 
kolesarjenja. S sodelovanjem lokalnih oblasti smo implementirali 
ukrep souporabe voznega pasu - »sharrow« v Mariboru (Slomškov 
trg) in kolesarski števec s prikazovalnikom v Ljubljani (Dunajska 
cesta). Souporaba voznega pasu – »sharrow« predstavlja novo 
prometno ureditev, primerno za ozke ulice, kjer ni dovolj prostora 
za kolesarske steze, po njih ni dovoljen tovorni promet, hitrosti so 
nizke (omejitev 30 km/h). Na območju, kjer je souporaba voznega 
pasu implementirana, lahko kolesarji vozijo po sredini vozišča 
skupaj z ostalimi vozniki in niso več potisnjeni ob rob vozišča. 
Kolesarji se zato lahko izognejo poškodbam ob straneh vozišča 
in poškodbam ob odpiranju vrat avtomobilov, parkiranih ob 
strani. Slomškov trg in sosednje ulice so bile preurejene v korist 
varnosti kolesarjev z implementacijo souporabe voznega pasu - 
»sharrow« ter z uvedbo cone 30 in bike-boxa. Izdelan je bil kratek 
izobraževalni film, in sicer z namenom spodbujanja varnega 
kolesarjenja na območju souporabe voznega pasu - »sharrow«. 

Kolesarski števec s prikazovalnikom je bil postavljen v Ljubljani 
in predstavlja učinkovito orodje za promocijo kolesarjenja in 
spodbujanja uporabe koles. Omogoča kolesarjem, da postanejo 
vidni del prometa v naseljih, hkrati pa je namenjen prikazu 
skupnega števila kolesarjev v realnem času. Vse aktivnosti, ukrepi 
in zakonodaja, kot tudi model za pristopanje k širši javnosti in 
povezovanje različnih deležnikov, ki jih je AVP implementirala v 
okviru ROSEE projekta, so mednarodno prenosljivi in uporabni. 
Za uvedbo ukrepa souporabe voznega pasu - »sharrow« je 
izkazan interes tudi s strani nekaj drugih slovenskih občin, na 
primer s strani občin Novo mesto in Bled, zato se je izkazalo za 
pomembno, da smo pripravili tehnična navodila o primernosti 
uvedbe souporabe voznega pasu. Na podlagi opravljene 
evalvacije lahko sklepamo, da se je število kolesarjev povečalo 
na lokaciji postavitve števca. Souporaba voznega pasu pa je bila 
pri kolesarjih in voznikih pozitivno sprejeta. Sodelujoči v anketi, 
opravljeni na terenu, podpirajo uvedbo obeh ukrepov tudi na 
drugih podobnih lokacijah.

Neposredno in posredno smo z implementacijo obeh pilotnih 
ukrepov, njihovo promocijo ter drugimi aktivnostmi v okviru 
ROSEE projekta dosegli 45.091 ljudi (terensko anketiranje, 
festivali, delavnice, okrogle mize, konference, tekmovanja, 
medijske objave v časopisih, na radiu, na TV  itd). V sklopu vseh 
naših aktivnosti smo razdelili tudi 39.400 kosov preventivnega 
materiala, namenjenega predvsem spodbujanju varnega 
kolesarjenja (kolesarske čelade, brošure, priročniki, odsevni 
trakovi in nalepke za kolo).

Pilotna projekta AVP sta posredno prav gotovo dosegla še več ljudi, 
saj so se informacije o novih prometnih ukrepih širile tudi preko 
sodelujočih pri izvajanju pilotnih projektov, predvsem Mestne 
občine Ljubljana in Mestne občine Maribor, preko različnih 
nevladnih organizacij (Slovenska kolesarska zveza oz. Mariborska 
kolesarska mreža), preko občinskih svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, preko šol oz. učiteljev in drugih neorganiziranih 
skupin kolesarjev, strokovnjakov s področja prometa in prometne 
varnosti, udeležencev na seminarjih, delavnicah in konferencah 
ter vseh sodelujočih v anketah, ki so potekale na terenu in preko 
spleta. Verjamemo, da smo s pilotnima projektoma v okviru 
ROSEE projekta spodbudili javno razpravo o varnem kolesarjenju 
in marsikaterega udeleženca v cestnem prometu spodbudili k 
vsaj občasni zamenjavi avtomobila za kolo ter k bolj strpnemu in 
odgovornemu ravnanju v prometu, pristojne državne in lokalne 
organe pa k temu, da bodo večjo pozornost namenili izboljšanju 
kolesarske infrastrukture.

⑧
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