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1.1 SVET AGENCIJE 
 

Člani Sveta agencije so imenovanih s strani ustanovitelja agencije in izbrani na podlagi 

javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij 

civilne družbe. Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega 

imenovanja.  

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 49. seji, dne 6.2.2013, seznanila z odstopom članice 

sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, mag. Emilije Placer Tušar in 

sprejela odločbo o razrešitvi.  

Vlada Republike Slovenije je nato sprejela odločbo o razrešitvi naslednjih članov sveta Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost prometa z dnem 6.2.2013: prof. dr. Ivan Prebil, 

Vinko Može, Branko Celar, Danijel Žibret, Vesna Kerstin Petrič, dr. med., Jožef Zimšek, 

prof. dr. Tomaž Tollazzi, Ivan Voh, Doroteja Omerzu Simič in Geza Farkaš. 

 

Prav tako je sprejela sklep o imenovanju naslednjih članov sveta Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa, ki predstavljajo ustanovitelja, z dnem 6.2.2013: Mirko Brnič 

Jager, mag. Bruno Potokar, Franc Slak, mag. Borut Kurmanšek, Robert Sever in Damjan 

Meško. 

 

Vlada RS je na svoji 19. seji, z dnem 25.7.2013, razrešila člane sveta Javne  agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer: Mirka Brnič Jagra, mag. Bruna Potokarja, 

Franca Slaka, mag. Boruta Kurmanška, Roberta Severja in Damjana Meška.  

 

Vlada RS je imenovala člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki 

predstavljajo ustanovitelja, z dnem  26.7.2013, v naslednji sestavi: 

- mag. Emilija Placer Tušar,  

- Jure Prestor,  

- mag. Srečko Jarc,  

- dr. Peter Lipar 

- mag. Vesna Kerstin Petrič 

- in mag. Bojan Žlender.  

 

Vlada RS je imenovala naslednje člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa, ki predstavljajo uporabnike, z dnem  26.7.2013, v naslednji sestavi:  

- David Razboršek,  

- dr. Marko Polič,  

- dr. Marjan Bilban,  

- Barbara Klemen,  
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- In Zvonko Milković.  

 

Vlada RS je na svoji 41. redni seji, dne 16.1.2014 razrešila člana sveta Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa, mag. Bojana Žlendra. Za novo članico pa je 

imenovala Lidijo Flajs.  

 

Aktualna zasedba Sveta agencije je sledeča: 

 

- Jure Prestor, predsednik, 

- mag. Vesna-Kerstin Petrič, namestnica predsednika, 

- mag. Emilija Placer Tušar, 

- mag. Srečko Jarc,  

- dr. Peter Lipar, 

- Lidija Flajs,  

- David Razboršek,  

- dr. Marko Polič,  

- dr. Marjan Bilban,  

- Barbara Klemen,  

- Zvonko Milković. 

 

Člani Sveta agencije so se v letu 2013 sestali na sedmih rednih sejah in štirih dopisnih sejah. 

Na sejah so člani obravnavali organizacijske, finančne in kadrovske predloge oz. sklepe za 

učinkovito in racionalno delovanje Javne agencije RS za varnost prometa, obravnavali pa so 

tudi problematiko prometne varnosti v Republiki Sloveniji z različnih vidikov.  

 

Na 18. redni seji dne, 23.1.2013, je Svet agencije obravnaval pregled stanja varnosti cestnega 

prometa za leto 2012 in napoved za 2013, letni program AVP s finančnim načrtom ter potrdil 

revizorja letnega poročila. 

 

Na 1. redni seji dne, 7.2.2013, se je Svet agencije v novi sestavi seznanil z odstopom 

direktorja AVP, g. Ljuba Zajca ter predlagal za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja AVP, 

g. Franca Pojbiča.  

 

Na 2. redni seji dne, 21.2.2013, je Svet agencije obravnaval in sprejel Letno poročilo AVP za 

leto 2012, se seznanil s poročilom o strokovnem nadzoru v AVP, se seznanil z izhodišči in 

smernicami pri vodenju AVP ter zadolžil predsednika Sveta, da izvede postopek za 

imenovanje direktorja AVP. 
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Na 1. dopisni seji dne, 26.2.2013, je Svet agencije potrdil in sprejel spremembe akta o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest AVP. 

Na 3. redni seji dne, 18.4.2013, je Svet agencije obravnaval in sprejel Poročilo komisije o 

izvedbi natečaja za prosto delovno mesto direktor AVP ter odločitev komisije o izboru 

najustreznejšega kandidata za direktorja AVP, obravnaval poročilo v.d. direktorja o stanju 

sprejemanja Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2013-2022, 

poročilo v.d. direktorja o stanju trenutne organiziranosti AVP, do tedaj sprejetih ukrepih ter 

informacije o nadaljnjih aktivnostih AVP ter sprejel Akt o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest AVP. 

 

Na 2. dopisni seji dne, 15.5.2013, je Svet agencije sprejel Pravilnik o disciplinski in 

odškodninski odgovornosti zaposlenih v AVP. 

 

Na 1. redni seji dne, 14.8.2013, je Svet agencije v novi sestavi izvolil novega predsednika, 

ustavil postopek imenovanja direktorja AVP, ki ga je predlagal prejšnji Svet, predlagal 

imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja ter sprejel odločitev, da se na naslednji seji 

pripravi razpisne pogoje  za razpis za delovno mesto direktorja AVP. 

 

Na 2. redni seji dne, 2.10.2013, je Svet agencije potrdil, da se na Seje sveta vedno vabi tudi 

predsednika Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, obravnaval besedilo javnega 

natečaja za izbiro direktorja agencije in sprejel sklep o objavi javnega natečaja, obravnaval in 

potrdil predlog Spremembe Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa za leti 2013 in 2014, odločil, da se v programu za leto 2014 daje 

večjo finančno in strokovno podporo občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, nevladnim organizacijam in civilni družbi, ki se ukvarja z varnostjo v cestnem 

prometu, naložil v.d. direktorju, da pripravi predlog sistemskega financiranja AVP ter se 

seznanil s stanjem in aktivnostmi v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa. 

 

Na 1. dopisni seji dne, 10.10.2013, je Svet agencije obravnaval in sprejel Akt o spremembah 

in dopolnitvah Akta o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest v AVP. 

 

Na 2. dopisni seji dne, 17.10.2013, je Svet agencije potrdil in sprejel drugo spremembo 

Programa dela in finančnega načrta AVP za leti 2013 in 2014. 

 

Na 3. redni seji dne, 21.11.2013, je Svet agencije izvolil namestnico predsednika Sveta 

agencije, sprejel odločitev, da se kadrovske zadeve, če je le mogoče, obravnava na rednih 

sejah Sveta agencije, potrdil izbiro revizorja za izvedbo zunanje revizije finančnega 

poslovanja AVP za leto 2013, pregledal in obravnaval prijete prijave za razpisano delovno 
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mesto direktorja AVP ter sprejel ustrezne sklepe za nadaljevanje postopka, seznanil se je z 

dopisom Društva psihologov glede edukacijskih in psihosocialnih delavnic ter zaprosil za 

pisno informacijo o dogodkih povezanimi z nepravilnostmi pri poslovanju šol vožnje in 

postopki, ki  jih AVP že izvaja v zvezi s tem. 

 
1.2 ODBOR ZA PREVENTIVO 

 

Odbor za preventivo je stalno posvetovalno telo Sveta agencije. Iz vrst nevladnih organizacij 

je sedem članov:  

- Zlato Zaletel, Zveza ZŠAM 

- Robert Štaba, Zavod varna pot 

- Ferdo Abraham, AMZS 

- Aleksander Kravos, Z glavo na zabavo 

- David Razboršek, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Vozim – zavod inovativno 

izobraževanje o varni vožnji 

- Janez Bertoncelj, Ljubljanska kolesarska mreža 

- Leopold Pungerčar, Zveza motoklubov Slovenije; 

Iz fakultet in inštitutov je član:  

- Dr. Matjaž Šraml, Univerza v Mariboru 

Od predstavnikov občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa je v 

Odboru za preventivo šest članov:  

- Zvone Milkovič, Mestna občina Ljubljana – SPV 

- Bojan Kranjc, Mestna občina Maribor – SPV 

- Tatjana Kocjančič, Mestna občina Kranj – SPV 

- Jože Režonja, Občina Tolmin – SPV 

- Mitja Kolbl, Občina Ljutomer – SPV 

- Rado Ribič, Občina Radeče – SPV. 

Odbor za preventivo je s svojim delovanjem pričel v letu 2011 skladno s Pravilnikom o 

delovanju Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V letu 2013 je iz Odbora 

izstopil član prof. dr. Peter Umek s Fakultete za varnostne vede, Univerza v Mariboru. 
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V letu 2013 se je Odbor sestal na dveh sejah (februar 2013, december 2013), kjer je bil 

potrjen tudi Program dela Odbora za leto 2013. Komunikacija med člani Odbora poteka preko 

elektronskih medijev. Zaradi menjav Sveta AVP ter direktorjev AVP je bilo delovanje Odbora 

v letu 2013 oteženo, kar je bilo izpostavljeno tudi na seji Sveta AVP, ki se ga je udeležil tudi 

predsednik Odbora. Ob zadnji sestavi Sveta AVP je bilo s sklepom članov Sveta AVP 

izglasovano, da se predsednik Odbora za preventivo redno udeležuje sej Sveta AVP.  

 

Predsednik Odbora se je udeleževal tudi Posvetov občinskih SPV ter sestankov s predstavniki 

nevladnih organizacij, kjer je predstavil namen in delo Odbora. Prav tako je sodeloval z AVP-

SPV pri pripravi predloga za spremembo zakonodaje glede statusa občinskih SPV ter 

aktivnosti pri pripravi pobude programa dela in vzpodbujal aktivnosti v smislu pričetka 

pogovorov za zagotovitev sistemskega vira financiranja za izvajanje preventivnih aktivnosti 

tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni. Odbor spremlja tudi podelitev Priznanj AVP, in sicer 

predstavnik Odbora sodeluje tudi v Komisiji za priznanja AVP, ki bo predlagala Svetu AVP 

kandidate za priznanja v letu 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

10 

2 UVOD 

Javna agencija RS za varnost prometa kot osrednja ustanova za varnost prometa je 1. 

septembra 2010 po sklepu vlade začela opravljati številne naloge na področju varnosti 

prometa. Glavni cilj delovanja agencije je zmanjšanje števila prometnih nesreč, predvsem 

smrtnih žrtev in huje telesno poškodovanih. Agencija opravlja regulatorne, razvojne, 

strokovne in druge naloge s področja voznikov in vozil, analitsko-raziskovalne naloge, 

preventivne naloge, naloge vzgoje in usposabljanja v cestnem prometu ter druge strokovne 

naloge. Pred ustanovitvijo so naloge za zagotavljanje varnosti cestnega prometa opravljali 

drugi organi, katerih kadrovski in vsi drugi njihovi resursi so bili združeni v Agencijo za 

varnost prometa. Konec leta 2011 je bila agencija dopolnjena s 85 zaposlenimi na 16 izpitnih 

centrih. 

 

Ključna prednost agencije je v združevanju strokovnjakov v skupnem organu in posledično 

njihovi sinergijski učinki, ki se merijo s stanjem varnosti cestnega prometa, z zadovoljstvom 

uporabnikov, racionalno porabo finančnih sredstev v razmerju stroškov in koristih. Tako sta 

na enem mestu zagotovljeni tudi odgovornost in preglednost delovanja prometnega 

varnostnega sistema. Agencija je v letu 2013 zagotavljala organizacijo in izvajanje 

raziskovalno-analitskega dela na področju varnosti prometa, predvsem načrtno povezovanje 

in analiziranje različnih zbirk podatkov. Pomembno vlogo je imela agencija tudi pri medijskih 

kampanjah v okviru preventivnih akcij. 

 

Agencija je v letu 2013 začela nekaj aktivnosti, ki so nujne za njeno boljše delovanje agencije, 

smotrnejšo porabo sredstev in večjo prometno varnost. Te se bodo realizirale v letu 2014. 

Predvsem gre za notranjo reorganizacijo, reorganizacijo izpitnih centrov, vzpostavitev sistema 

preiskovalcev prometnih nesreč, sprememb področne zakonodaje in vzpostavitev novega 

načina financiranje. Slednje je pravzaprav najpomembnejše. Agencija bo sledila finančni 

avtonomiji in zadostnosti. 

 

Za leto 2013 je bilo pri delovanju AVP značilno tudi povezovanje univerz, društev, zavodov 

in drugih organizacij civilne družbe ter vodenje in koordiniranje državnih organov v skupnem 

uresničevanju zastavljenih ciljev varnosti cestnega prometa. Agencija je opravila svoje naloge 

ter uresničevala nacionalno vizijo in lastno vizijo ter poslanstvo. Vse to pa se je odrazilo tudi 

v dosegu končnega cilja v letu 2013, to je zmanjšanje števila mrtvih in telesno poškodovanih 

v prometnih nesrečah.  
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3 PRAVNE PODLAGE, ORGANIZIRANOST IN 

DELOVANJE AVP 

Delovanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju: AVP) in 

izvajanje njenim pristojnosti je v letu 2013 temeljilo na naslednjih zakonskih in pravnih 

podlagah: 

 

� Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010),  

� Zakon o pravilih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012 in 

63/2013), 

� Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 in 48/2012),  

� Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010), 

� Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/2004-EZ-A in 33/2011-

ZEKom-C),  

� Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 12/2013 – uradno prečiščeno 

besedilo),  

� Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 

(ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1 in 61/2013), 

� Zakon za uravnoteženje  javnih financ (Uradni  list št. 40/2012, 96/2012-ZPIZ-

2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-

1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A) 

� Sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za varnost prometa (Uradni list RS, št. 

49/2010), 

� Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 73/2010), 

� Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa (sprejet na Svetu AVP 8. 12. 2011), 

� Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (sprejet na 

Svetu AVP 19. 1. 2012), 

� Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (sprejet na 

Svetu AVP 26. 1. 2012), 

� Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (sprejet na 

Svetu AVP 20. 9. 2012), 
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� Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (sprejet na 

Svetu AVP 26.2.2013), 

� Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v AVP (št. 1000-1/2013/2, 

sprejet na Svetu AVP, dne 18. aprila 2013), 

� Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (sprejet na 

Svetu AVP 11.10. 2013), 

� Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije RS za varnost 

prometa (Uradni list RS, št. 34/2011), 

� Bela knjiga Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z 

viri gospodarnemu prometnemu sistemu, št. COM 2011 (144), ki jo je sprejela  

Evropska komisija 28. 3. 2011,  

� Sporočilo Komisije Evropske unije Evropski akcijski program za varnost v cestnem 

prometu – Razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč v Evropski uniji do leta 2010, 

št. COM (2003) 311 z dne 2. 6. 2003,  

� Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: Čas za sinergijo) 

(Uradni list RS, št. 58/2006),  

� Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 

do 2022 (ReNPVCP13-22), ki jo je sprejel Državni zbor dne 24. aprila 2013, 

�  Program aktivnosti na področju varnosti cestnega prometa v letu 2013/2022. 

 

Glede na omenjeno zakonsko osnovo so bile opredeljene naslednje naloge AVP: 

  

a) na osnovi javnega pooblastila:  

− izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja 

voznikov in vozil ter strokovni nadzor nad njihovim delom (rehabilitacijske delavnice, 

vadbe varne vožnje…); 

− vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih 

potrdil o skladnosti, zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega 

usposabljanja voznika začetnika, register avtošol, evidence o opravljenih preizkusih 

usposobljenosti članov izpitnih komisij, evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih 

usposobljenosti za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov, preiskovanja dejavnikov 

za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, vzgojnih in preventivnih akcij, 

priznanj in nagrad;  

− naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil (tehnični pregledi, homologacije); 

 

b) izvajanje strokovnih nalog:  
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− izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil;  

− načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog s področja varnosti cestnega 

prometa, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, in 

izvedbenih načrtov, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti, 

drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov za varnost cestnega prometa; 

− razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje in priprava prometnovzgojnih 

publikacij in drugega gradiva (letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo itn.), 

razvijanje in izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega 

prometa;  

− strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na 

lokalni ravni; 

c) izvajanje analitsko-raziskovalnih nalog:  

− priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje 

pri oblikovanju politike na tem področju;  

− proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje strokovnih podlag za izdelavo 

nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in 

predpisov s tega področja;  

− organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih 

mnenj in poročil o varnosti cestnega prometa pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela 

na tem področju pri drugih izvajalcih;  

 

d) druge strokovne in operativne naloge:  

− načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega raziskovanja dejavnikov za 

nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom;  

− preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah načrtovanja in obratovanja le-te, 

ki temelji na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe 

cestne infrastrukture;  

− organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, zagotavljanje 

opravljanja vozniških izpitov ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega 

usposabljanja udeležencev v cestnem prometu; 

− organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih voznikov in vozil, 

preventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih 

za varnost cestnega prometa;  

− sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi 

organizacijami in združenji, državnimi organi, s sveti za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v lokalnih skupnostih ter posameznimi znanstvenimi delavci in 

strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa;  
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− sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ki delujejo na 

področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovega 

delovanja;  

− podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive, vzgoje in varnosti cestnega 

prometa;  

− druge naloge skladno z zakoni in s podzakonskimi predpisi.  

Agencija ima pravico, da za opravljanje svojega dela iz zbirk podatkov, katerih upravljavci so 

državni organi, brezplačno pridobiva osebne in druge podatke o imetnikih vozniških 

dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, vozilih, prekrških in kaznivih dejanjih 

voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih kaznih in ukrepih, neosebne podatke 

pa tudi iz drugih zbirk podatkov. 
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4 SPLOŠNI CILJI AVP 

Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljevanju: AVP) si je v programu dela za 2013 

dolgoročno zastavila naslednje cilje:  

− Izboljšanje varnosti cestnega prometa. 

− S članstvom v svetu agencije in odboru za preventivo zagotoviti večjo vloga univerz, 

društev, zavodov, fundacij in drugih organizacij civilne družb. Z delovanjem javne 

agencije se ta vez ponovno vzpostavlja in se jo še dodatno okrepi. 

− Zagotoviti večjo stopnjo strokovne neodvisnost skladno s standardi najbolj varnih 

držav članic EU. Zagotoviti večjo strokovno in organizacijsko neodvisnost prihodnjim 

izvedencem za varnost cestne infrastrukture, preiskovalcem dejavnikov prometnih 

nesreč ter izvedencem za varnost v predorih, kar narekujeta direktivi o varnosti v 

predorih in varnosti cestne infrastrukture. 

− Agencija je posredni proračunski porabnik, ki bo del svojih stroškov delovanja in 

nekatere prometnovarnostne ukrepe financirala tudi z lastno dejavnostjo in s tem 

zmanjševala potrebe po proračunskem financiranju (rehabilitacijski programi za 

vinjene voznike, delavnice za voznike začetnike, pridobivanje evropskih projektov 

varnosti ...). 

− Z delovanjem agencije zagotoviti večjo funkcionalno in finančno sinergijo delovanja z 

družbeno odgovornimi podjetji na področju varnosti cestnega prometa (pokroviteljstva 

…). 

 

Iz primerjave podatkov programa dela Javne agencije RS za varnost prometa za leti 2012 in 

2013 in realizacije omenjenega načrta je razvidno, da so bili cilji delno doseženi. Agencija je 

v letu 2013 združevala področja voznikov, vozil, preventive in medijskih kampanj, analiz in 

raziskav, sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni ter zagotovila pregledno poslovanje 

in porabo javnih sredstev.  

 

Uspešno smo nadaljevali in samostojno izvajali rehabilitacijske programe (program dodatnega 

usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice), katerih 

namen je resocializacija voznikov povratnikov prometnih kršitev, predvsem s spremembo 

voznikovega razmišljanja, stališč in pogledov na prometno varnost. Odzivi uporabnikov teh 

programov so pozitivni in potrjujejo potrebnost teh programov.  

 

V letu 2013 smo sodelovali pri evropskem projektu ROSEE (Road Safety in South East 

European Regions), ki se je začel v mesecu oktobru 2012. V okviru projekta je agencija 

sodelovala kot projektni partner s poudarkom na izboljševanju prometne varnosti najbolj 

ranljivih skupin udeležencev v prometu (varnost kolesarjev). 
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Javna agencija je zadolžena tudi za pripravo analiz in raziskav na področju prometne varnosti. 

Pridobiva se potrebne osnovne podatke in agregate podatkov, ki se jih nato obdela in pripravi 

analize podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji. Izdelane so bile 

splošne in namenske analize prometne varnosti, določitev nevarnih odsekov, določitev letnih 

zgostitev prometnih nesreč, analize prometne varnosti na državnih cestah na makro- in 

mikroravni. Letni podatki ter polletno poročilo o prometnih nesrečah, raziskavah in 

preventivnih akcijah je bilo poslano v mednarodno bazo IRTAD in v bazo CARE-RSPI.  

 

Za zagotavljanje prometne varnosti smo prav gotovo odgovorni vsi – državni organi in tudi 

nevladne organizacije – društva, zavodi, fundacije in zasebni sektor. Zato smo se na agenciji 

povezali tudi z nekaterimi družbeno odgovornimi podjetji in s skupnimi močmi organizirali 

nekatere preventivne aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji. Pridružili so se 

nam podjetje Revoz, d. d., kot del skupine Renault, Butan Plin d.d., in drugi. 

 

V letu 2013 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 

obdobje 2013–2022 (Skupaj za večjo varnost) (Uradni list RS, št. 39/13). Nacionalni program 

podaja vizijo Nič in cilj, za prednostna področja pa določa ukrepe, ki jih je treba izvesti za 

učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Primarni cilj programa je prizadevanje 

za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in hudo 

telesno poškodovani udeleženci), ki ga bomo dosegli z učinkovitim izvajanjem ukrepov iz 

programa in z zagotavljanjem politične volje in družbene podpore.  

Agencija je sodelovala v mednarodnih projektih na področju preventive in vzgoje v cestnem 

prometu, usposabljanju voznikov in varnosti vozil, kot so: ROSEE in SARTRE ter v različnih 

mednarodnih organizacijah.  

Skladno z zastavljenimi cilji so bili pripravljeni izvedbeni načrti za ogrožene skupine 

udeležencev (kolesarji, vozniki enoslednih motornih vozil, pešci) ter izvedbeni načrti in 

nekatere preventivne akcije po posameznih problematikah (hitrost, alkohol, varnostni pas, 

uporaba mobilnih telefonov med vožnjo). Spodbujali smo delo občinskih svetov za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu z aktivno vključitvijo in s sodelovanjem v preventivnih akcijah 

za večjo prometno varnost, s spremljanjem stanja varnosti na lokalni ravni ter s sodelovanjem 

šestih predstavnikov občinskih svetov v Odboru za preventivo. 
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5 LETNI CILJI NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT 

IN NJIHOVO DOSEGANJE 

 

5.1 SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
Naloge Službe za splošne zadeve so s področja financ in računovodstva, organizacije in 

kadrov, notranjega in strokovnega nadzora ter s področja dela glavne pisarne ter v tej 

organizacijski obliki obstaja od 1.5.2013. 

 

V letu 2013 je Služba za splošne zadeve poleg rednih nalog s področja financ, računovodstva, 

organizacije kadrov še: 

- zmanjšala stroške poslovanja AVP; 

- sledila okvirom Zbirnega kadrovskega načrta Vlade RS za leto 2013 in so bili konec 

leta 2013 v AVP zaposleni 103 javni uslužbenci, od tega ena zaposlitev, ki ne šteje v 

kadrovski načrt; 

- povečala prihodke iz lastne dejavnosti, saj so se v sodelovanju z Oddelkom za voznike 

začeli v omejenem obsegu izvajati rehabilitacijski programi iz 43. člena ZVoz; 

- pripravila nov akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa ter 2 spremembi in dopolnitvi akta o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za 

varnost prometa; 

- urejala zadeve s področja pogodbenega prava; 

- pripravila Načrt integritete Javne agencije RS za varnost prometa; 

- izvedla eno javno naročilo po odprtem postopku v skladu z ZJN-2 ter nudila podporo 

pri izvedbi javnih naročil male vrednosti drugim organizacijskim enotam AVP; 

- pripravila Elaborat programa o notranjem in strokovnem nadzoru ter v skladu z njim 

izvajala in koordinirala notranji in strokovni; 

- sprejela ukrepe za sprotno, natančno in transparentno vodenje finančnega poslovanja 

AVP, 

- sodelovala v delovni skupini za selitev Agencije v nove poslovne prostore. 

 

Zaradi pomanjkanja kadrovskih in finančnih sredstev Služba za splošne zadeve ni pripravila 

izobraževalnih programov, v juniju 2013 je bilo organizirano le interno izobraževanje 

izvajalcev notranjega in strokovnega nadzora. 
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5.2 SEKTOR ZA VOZILA IN VOZNIKE 
V Sektorju za vozila in voznike deluje Oddelek za vozila in Oddelek za voznike. 

 

5.2.1 ODDELEK ZA VOZILA 

 

Poslanstvo Sektorja za vozila, ki je odgovoren za vzpostavitev in vodenje slovenskega 

nacionalnega sistema ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehnične brezhibnosti vozil, 

je skladno z vizijo Agencije za varnost prometa in vrednotami vzpostaviti in voditi optimalno 

tehnično kakovostno infrastrukturo, prek katere se: 

− slovenski državi zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost; 

− prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja varovanje zdravja, varstvo okolja, 

splošno tehnično varnost in varstvo porabnikov;  

− slovenskemu gospodarstvu omogoča doseganje globalne konkurenčnosti. 

 

Cilj Oddelka za vozila je mednarodna priznanost kot vodilne nacionalne ustanove na področju 

ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehničnih pregledov vozil, ki svoje poslanstvo 

opravlja: 

− na visoko strokoven; 

− ekonomsko optimalen; 

− do odjemalcev prijazen način; 

 

in v okviru tehnične kakovostne infrastrukture, za katero je odgovoren, zagotavlja storitve, ki 

so: 

− mednarodno priznane ter 

− prilagojene potrebam in pričakovanjem odjemalcev. 

 

Drugi cilj oddelka za vozila ter skladno z vizijo in vrednotami oddelka za vozila vzpostaviti in 

voditi takšen sistem ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehničnih pregledov vozil, ki 

bo zadostil nacionalnim potrebam (javni in zasebni sektor) na tem področju. 

 

V letu 2013 (do vključno 11.12.2012 je bilo v Sektorju za vozila izvedenih skupno 2.505 

upravnih postopkov s področja opravljanja nalog Sektorja za vozila. Pooblaščeni zastopniki 

znamk so izdali 70.204 SA-potrdil o skladnosti,  pooblaščene strokovne organizacije oziroma 

tehnične službe so izdale 23.518 SB-potrdil o skladnosti in 4.130 SC-potrdil o skladnosti za 

predelana vozila, kar pomeni, da je bilo v sektorju tudi vsaj toliko predanih potrdil o 

skladnosti. 
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Na področju tipskih homologacij je bilo skupno opravljenih 1.497 homologacij tipov vozil, 

kar pomeni homologacij tipov vozil, priznavanj tujih tipskih homologacij in evidentiranj tipov 

vozil. To pomeni, da je bilo v centralni register vozil CRV vnesenih približno 200.000 novih 

izvedenk, katerih podatki so se v nadaljnjem delu uporabljali za izdajanje potrdil o skladnosti. 

Povprečni čas reševanja posamezne tipske homologacije je bil 2,6 dneva. Na področju 

posamičnih odobritev vozil je bilo skupno izdanih 761 certifikatov o posamični odobritvi 

vozil. 

 

Pod področje tipskih homologacij sodi tudi izdajanje homologacij za sisteme, sestavne dele in 

za samostojne tehnične enote. Na tem delu je Sektor za vozila proizvajalcem sistemov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot izdal 108 homologacijskih certifikatov 

slovenskim in tujim proizvajalcem opreme. Povprečni čas reševanja zadeve je bil 3,6 dneva. 

 

Pod to področje sta sodila tudi koordiniranje centralnega registra vozil in podpora strankam 

ob težavah glede izdajanja potrdil o skladnosti.  

 

Na oddelku, ki se ukvarja z naknadnimi vnosi izvedenk v bazo CRV, izdajanjem duplikatov, s 

koordiniranjem vgrajevalcev folij na vozila je bilo opravljenih: 

− 1.283 naknadnih vnosov izvedenk v centralni register vozil; 

− 100 postopkov izdaje duplikatov izjav o ustreznosti ali potrdil o skladnosti vozil. 

 

Postopki za naknadni vnos izvedenk so potekali v 1-2 dneh, za izdajo duplikatov pa v 1–2 

dneh. 

 

Na oddelku, ki koordinira pooblaščene strokovne organizacije in tehnične službe, so se 

opravljali naslednji postopki: 

− kontrola postopkov pooblaščenih strokovnih organizacij in tehničnih služb 64 rednih 

pregledov in 3 izredni pregledov; 

− usmeritve, navodila, predlogi, dopisi kontrolnim organom – 81; 

− izdelava obrazcev za izvajanje postopkov PUSV, ki jih izvajajo pooblaščene strokovne 

organizacije in tehnične službe 10; 

− organizacija in izvedba posveta za vse kontrolne organe (pooblaščene strokovne 

organizacije in tehnične službe) – 3; 

− izdelava 25 odločb za izvajanje postopkov kontrolnih organov in izvajanje postopkov 

na terenu; 

− izdanih je bilo 25 dovoljenj za zaključke serij vozil; 

− urejanje pogojev za izdajanje pooblastil za kontrolne organe; 

− izvedba postopkov na terenu,  – 41; 
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− urejanje centralnega registra vozil glede evidence kontrolnih organov in strokovnega 

osebja v kontrolnih organih; 

− odgovori na razna vprašanja glede izvajanja del kontrolnih organov 364; 

− Sodelovanje z GZS – Sekcija za kontrolne organe; 

− Sodelovanje s Slovensko akreditacijo. 

 

Tehnični pregledi vozil: 

− Izdanih je bilo 8 novih pooblastil gospodarskim družbam za opravljanje tehničnih 

pregledov motornih in priklopnih vozil; sedem vlog je bilo prenesenih v leto 2014; 

− Odvzetih je bilo 5 pooblastil za opravljanje tehničnih pregledov motornih in 

priklopnih vozil; 

− Opravljenih je bilo 18 izrednih nadzorov nad izvajanjem dela pooblaščenih organizacij 

za tehnične preglede vozil; 

− Sodelovanje z inšpektorjem za tehnične preglede vozil; 

− Priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za tehnične 

preglede vozil; 

− Dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij; 

− Vodenje upravnega postopka, ustne obravnave z ogledi za izdajo pooblastila za 

opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil; 

− Organizacija izpitov za kontrolorja in vodje tehničnih pregledov in za preizkus 

usposobljenosti delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil; pregled prijav 

kandidatov za izpit, priprava obvestil in obveščanje kandidatov o izpitnih rokih, 

obveščanje izpitne komisije o izpitnih rokih, vodenje registra izpitov, izpis potrdil o 

opravljenem izpitu, priprava potrebne dokumentacije za izstavitev računov 

kandidatom in izplačilo honorarjev za izpitno komisijo; Na 21 izpitnih rokih je k 

izpitu pristopilo 112 kandidatov, od tega 51 kandidatov za referente, 47 kandidatov za 

kontrolorje tehničnih pregledov vozil in 14 kandidatov za vodje tehničnih pregledov 

vozil; 

− Razvoj in analiza novih metod preizkušanja vozil na tehničnem pregledu vozil; 

− Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in drugimi ministrstvi pri 

pripravi predpisov s področja tehničnih pregledov vozil ter drugih strokovnih 

vprašanj; 

− Sodelovanje z GZS – s Sekcijo izvajalcev tehničnih pregledov vozil – glede tehničnih 

pregledov vozil. 

 

Registracija vozil: 
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− Izdanih je bilo 9 novih pooblastil gospodarskim družbam za opravljanje registracije  

motornih in priklopnih vozil ter izdajo preizkusnih tablic (od tega 8 organizacijam tudi 

za tehnične preglede vozil); 

− Opravljeni so bili trije redni in en izreden strokovni nadzor nad delom gospodarskih 

družb, ki so registrirane za prodajo vozil in imajo pooblastilo za registracijo vozil 

registracijskih organizacij; 

− Priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za registracijo 

vozil; 

− V letu 2013 je bilo zbranih, obdelanih in posredovanih 16.000 podatkov o 

preregistracijah vozil, ki so bila skladno z določbami direktive 1999/37/EC 

preregistrirana v Republiki Sloveniji;  

− Zbiranje podatkov o preregistracijah vozil v Sloveniji, ki so bila predhodno 

registrirana v eni izmed držav članic, ter obveščanje drugih držav članic o teh 

preregistracijah; 

− Priprava in izvedba regijskih posvetov o registraciji za upravne enote; 

− Priprava odgovorov na vprašanja pooblaščenih organizacij glede postopkov 

registracije vozil; 

− Dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij; 

− Vodenje upravnih postopkov za izdajo pooblastila za registracijo vozil; 

− Organizacija izpitov za preizkus usposobljenosti delavcev, ki opravljajo postopke 

registracije vozil: pregled prijav kandidatov za izpit, priprava obvestil in obveščanje 

kandidatov o izpitnih rokih, obveščanje izpitne komisije o izpitnih rokih, vodenje 

registra izpitov, izpis potrdil o opravljenem izpitu, priprava potrebne dokumentacije za 

izstavitev računov kandidatom in izplačilo honorarjev za izpitno komisijo; 

− Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in drugimi ministrstvi pri 

pripravi predpisov s področja registracije vozil ter drugih strokovnih vprašanj; 

− Sodelovanje z GZS – s Sekcijo izvajalcev tehničnih pregledov vozil – glede  

registracije vozil; 

− Odgovori na razna vprašanja glede izvajanja del strokovnih organizacij. 

 

5.2.2 ODDELEK ZA VOZNIKE 

 

Oddelek za voznike, ki opravlja strokovna in upravna dela na področju voznikov, je med 

prednostne naloge v letu 2013 uvrstil in izvedel: 

- sodelovanje v medresorski delovni skupini za Register voznikov 2, 
- pripravo baze testnih nalog za elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega 

izpita, 
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- izvedba usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu za vse kategorije in 
dodatnega usposabljanja članov oziroma predsednika izpitne komisije 

- izvedba rehabilitacijskih programov za voznike, ki so bili pravnomočno kaznovani 
zaradi prehitre vožnje, vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih snovi, 

med ostale naloge pa: 

− izdajanje odločb na prvi stopnji o vpisu in izbrisu šol voženj v register šol voženj,  

− zagotavljanje izvajanja programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic o varnosti 

cestnega prometa za voznike začetnike in usposabljanja oseb, ki bodo izvajale te 

programe, 

− zagotavljanje izvajanja programa vadbe varne vožnje za voznike, ki so bili 

pravnomočno kaznovani zaradi prehitre vožnje ali drugih prekrškov, ki niso povezani 

z vožnjo pod vplivom alkohola, 

− strokovna pomoč šolam vožnje v zvezi z izvajanjem usposabljanja kandidatov za 

voznike, 

− strokovna pomoč in sodelovanje z upravnimi enotami v zvezi z delom na področju 

voznikov, 

− mednarodno sodelovanje med organi oziroma organizacijami, ki izdajajo vozniška 

dovoljenja (preverjanje verodostojnosti vozniških dovoljenj, posredovanje vozniških 

dovoljenj), 

 

V okviru sistema resocializacije voznikov prekrškarjev je bilo izvedenih 7 edukacijskih 

delavnic, ki se jih je udeležilo 75 oseb.  

 

Poleg tega je Oddelek za voznike opravil še naslednje naloge: 

 

Na zakonodajnem področju:  

− sodelovanje pri pripravi sprememb Zakona o voznikih; 

− priprava predloga novega Pravilnika o izpitnih centrih za vozniške izpite, z 

obrazložitvami in drugim spremnim gradivom. 

 

Upravno odločanje: 

 

- izdanih 5 odločb/sklepov organizacijam za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za 

varno vožnjo (od tega 4 razveljavitve in 1 sklep o zavrženju vloge);  

- izdanih 6 odločb/sklepov organizacijam za izvajanje programa dodatnega usposabljanja 

voznikov začetnikov ( od tega 4 razveljavitve in 2 sklepa o zavrženju vloge); 
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- izdanih 95 odločb/sklepov o vpisu v register šol voženj (od tega 3 sklepi o zavrženju 

vloge) in 16 odločb o izbrisu šole vožnje iz registra; 

- vodenje postopka ugovora kandidata zoper oceno vozniškega izpita (5 postopkov) 

 

Strokovni nadzori: 

 

- Šole vožnje: 50 nadzorov 

- Izvajalci programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo: 8 nadzorov 

- Izvajalci programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov: 8 nadzorov 

- Izvajalci edukacijskih in psihosocialnih delavnic: 2 nadzora 

- Izpitni centri: 7 nadzorov 

 

Projektne in delovne skupine: 

 

- Vodenje delovne skupine za izpeljavo notranje reorganizacije na področju zagotavljanja 

opravljanja vozniških izpitov  

- Vodenje delovne skupine za izdelavo operativnega navodila za delovanje izpitnih centrov 

in predloga sprememb za boljšo organiziranost in delovanje izpitnih centrov Vodenje 

delovne skupine za pregled testnih nalog za teoretični del vozniškega izpita (pregled več 

kot 2.000 testnih nalog in priprava več kot 200 novih testnih nalog). 

- Sodelovanje v delovni skupini za pripravo elaborata o strokovnem in notranjem nadzoru 

ter usposabljanje izvajalcev notranjega nadzora 

- Sodelovanje v projektni skupini za Register voznikov 2 

 

Druge naloge: 

 

- oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnih gradiv s področja nalog izpitnih 

centrov, vodenje procesa posodabljanja strokovnega delovanja izpitni centrov ter 

koordiniranje in skrb za optimalno strokovno delovanje izpitnih centrov (stalna strokovna 

pomoč in sodelovanje z izpitnimi centri v zvezi z njihovim delom). 

- organizacija in izpeljava preizkusov za ocenjevanje na vozniškem izpitu (dva izpitna roka, 

priprava izpitnih vprašanj, organizacija in izpeljava teoretičnega dela izpita) 

- sodelovanje pri pripravi učnega načrta dodatnega usposabljanja učiteljev predpisov in 

učiteljev vožnje. 

- sodelovanje pri pripravi navodila in določitvi tem seminarskih nalog. 

- sodelovanje pri zagotavljanju dokumentov in informacij pri izrednem nadzoru nad delom 

AVP in pri reviziji dela AVP. 
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- izpeljava postopkov povpraševanja za izvedbo usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem 

izpitu za kategorije A, C, D in E 

- Priprava odgovorov v povezavi s področjem voznikov na vprašanja javnosti, upravnih 

enot in drugih zainteresiranih 

- Sodelovanje z MZIP pri vodenju evidenc vozil in voznikov, pri pripravi specifikacij za 

spremembo obrazca vozniškega dovoljenja, pri pripravi predlogov za sklepanje 

meddržavnih sporazumov za medsebojno priznavanje vozniških dovoljenj. 

 

Mednarodno sodelovanje z organi, pristojnimi za izdajo vozniških dovoljenj (izmenjava 

- podatkov, posredovanje vozniških dovoljenj, posredovanje upravnih ali sodnih aktov, 

izdanih v tujini, upravnim enotam) – 643 uradnih dopisov. 

- Strokovna pomoč in sodelovanje z upravnimi enotami v zvezi z delom na področju 

voznikov, 

- Strokovna pomoč in sodelovanje z izpitnimi centri v zvezi z njihovim delom. 

- Sodelovanje na strokovnih posvetih upravnih enot. 

- Strokovna pomoč šolam vožnje v zvezi z izvajanjem usposabljanja kandidatov za voznike, 

- Strokovna pomoč strankam; 

- aktivno sodelovanje na Forumu za voznike, 

- aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi programa Starejši vozniki;  

- sodelovanje pri pripravi programa MATIJA;  

- sodelovanje pri nekaterih akcijah oddelka za preventivo (železniški prehodi; enosledna 

motorna vozila; teden mobilnosti; varnosti pas; kolesarji); 

- priprava programa »Kreativno razmišljanje pri usposabljanju kandidatov za voznike« za 

dodatno usposabljanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov; 

- priprava odgovorov za medije. 

 

5.3  SEKTOR ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU 

V Sektorju za razvoj in koordinacijo so se v letu 2013 načrtovale, koordinirale in vodile 

naslednje aktivnosti: 

- vzpostavitev in izvajanje evropskega projekta ROSEE – delovanje za večjo varnost 

kolesarjev; 

- koordinacija in podpora izvajanju Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

za obdobje 2013-2022 ter Obdobnega načrta za leti 2013 in 2014; 

- izvajanje nacionalnih prometno preventivnih dejavnosti za zagotavljanje večje 

prometne varnosti; 

- priprava in organizacija prometno-vzgojnih programov in gradiv za vzgojo in 

izobraževanje skladno s konceptom vseživljenjskega učenja; 
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- strokovna podpora, koordinacija, spodbujanje, usposabljanje in spremljanje delovanja 

občinskih SPV; 

- priprava in izdaja različnih strokovnih in prometno-preventivnih gradiv in publikacij 

ter organizacija in izvajanje preventivnih dogodkov in strokovnih usposabljanj na 

nacionalni in lokalni ravni; 

- obdelava in upravljanje statističnih podatkov o prometnih nesrečah za potrebe 

Evropske komisije in OECD; 

- izvajanje sistema presoje varnosti cestne infrastrukture na TEN-omrežju; 

- sodelovanje koordinacija dejavnosti in podpora nevladnim organizacijam  

- ter sodelovanje z družbeno odgovornimi podjetji in mednarodnimi organizacijami na 

področju prometne preventive. 

 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organizacijsko sestavljen iz Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Oddelka za razvoj in vodenje programov varnosti 

cestnega prometa.  

 

5.3.1 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 
V letu 2013 so bile preventivne aktivnosti izredno okrnjene, tako zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev kot tudi kadrovske podhranjenosti. Prav tako se je kazala kadrovska 
podhranjenost, tako z vidika redno zaposlenih, ki se je v letu 2013 zmanjšalo dodatno za 1 
osebo, prav tako pa tudi prepoved občasnega študentskega dela, predvsem za namene 
vodenja in koordiniranja preventivnih dogodkov ter izvajanja preventivnih dogodkov in 
prometnih delavnic na terenu.  
 
Z reorganizacijo in spremenjenim Aktom o sistematizaciji in organizaciji dela AVP v maju 
2013 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu postal oddelek znotraj Sektorja za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
 
Prednostne naloge, ki so bile izvedene v letu 2013 so: 
a) Izvedba preventivnih aktivnosti v podporo Nacionalnemu programu varnosti cestnega 
prometa v letu 2013 za akcije  

 

• Akcija Pešec 
Preventivno akcijo za večjo varnost pešcev je koordinirala Javna agencija Republike 
Slovenije za varnost prometa – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v 
sodelovanju z drugimi državnimi organi in nevladnimi organi. V letu 2013 je akcija potekala 
v februarju 2013 ter oktobru 2013. Ciljne skupine, ki jim je predvsem namenjena preventivna 
akcije so starejši in otroci kot pešci, ter vozniki, ki morajo nujno prilagoditi svojo vožnjo ter 
tako prispevati k večji varnosti pešcev. V okviru akcije je bila pripravljena analiza prometnih 
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nesreč, v katerih so bili v preteklem letu udeleženi pešci ter Program aktivnosti, v katerem so 
navedeni vsi načrtovani ukrepi.  

 
V okviru akcije Bodi preViden so bila zagotovljena preventivna gradiva za izvedbo vseh 
aktivnosti na lokalni ravni (plakati, letaki, pisma, odsevni trakov in kresničke). Pripravili smo 
elektronsko predstavitev za izvedbo izobraževalnih dogodkov z namenov osveščanja in 
informirana, predvsem starejših pešcev, ki so najbolj ogroženi. Preventivne aktivnosti za 
večjo varnost pešcev so se udeležile preko občinskih SPV tudi osnovne šole, za njihove 
potrebe smo zagotovili gradiva:   pisem in razglednic,  plakatov in  zloženk. Večje medijske 
kampanje v elektronskih medijih ni bilo, bila pa je akcija in vse aktivnosti podrobneje 
predstavljena na novinarskih konferencah (5. februarja 2013, 30. septembra 2013) ter v 
posameznih medijskih prispevkih na televiziji in radijskih postajah. V okviru akcije je bila 
predstavljena tudi civilna evropska pobuda nevladnih organizacij za splošno znižanje hitrosti 
znotraj naselij na 30 km/h, v kateri je sodelovalo 16 držav.  
 
V okviru osnovnih šole so se s koncem januarja 2013 zaključile tudi preventivne aktivnosti za 
večjo varnost pešcev po šolah, v okviru katerih smo prejeli preko 5.500 vrnjenih razglednic. 
Najbolj učinkovite šolske oddelke smo nagradili z odsevnimi trakovi, prav tako pa tudi 1.000 
starejših posameznikov, ki so prejeli odsevne trakove.  
V času trajanja akcije v obeh obdobjih so bili izvedeni štirje preventivni dogodki na temo 
pešcev z demonstracijskim rekvizitom Vidkom (in sicer v Ljubljani, Tržiču, Mariboru ter 

Ptuju), kjer je zelo nazorno prikazano zakaj je nujna uporaba odsevnih predmetov v pogojih 
slabše vidljivosti, da bi nas vozniki pravočasno opazili na cesti.  
 

• Kolesarji 
V okviru akcije Kolesar smo preventivne aktivnosti večinoma usmerjali v promocijo zaščitne 
kolesarske čelade, varnosti kolesarjev kot ranljivejših udeležencev v prometu, varnega 
kolesarjenja in ustrezne tehnične opreme kolesa. Zagotavljali smo preventivna gradiva za 
aktivnosti po šolah in na lokalni ravni (zapisniki o pregledih koles, demo čeladice, nalepke 
Varno kolo itd.). Vse aktivnosti za večjo varnost kolesarjev na nacionalni in lokalni ravni so 

bile predstavljene tudi v okviru novinarske konference, ki je potekala 23. 4. 2013 v Ljubljani 
ob pričetku nacionalne akcije za kolesarje.  
 
V medijih smo predstavili naše aktivnosti ter promovirali varno kolesarje z uporabo zaščitne 
opreme v okviru 3 člankov, 4 televizijskih prispevkov na nacionalni ravni ter 3 radijskih 
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prispevkov. Za izvedbo izobraževalnih dogodkov na lokalni ravni za promocijo varnega 
kolesarjenja med širšo populacijo je bila posredovana občinskim SPV tudi elektronska 
predstavitev za izvedbo delavnic za starejše kolesarje, ki so ena izmed ranljivejših skupin 
udeležencev v cestnem prometu, za namene izvajanja preventivnih dogodkov na lokalni ravni.  
 
Z demonstracijskimi napravami smo sodelovali na več preventivnih dogodkih ter akcijah 
Bistro glavo varuje čelada, varnost kolesarjev pa se je promovirali tudi v okviru drugih 
aktivnosti kot so Evropski teden mobilnosti, Kolesarski festival. 
 
V okviru izvajanja programa usposabljanja za vožnjo kolesa, ki ga izvajajo osnovne šole, smo 
zagotovili spletni portal in sistemsko podporo za izvajanje teoretičnega dela kolesarskega 
izpita. AVP – SPV je zagotavljal strokovno podporo ter delovanje spletnega mesta za 
opravljanje teoretičnega dela kolesarskega izpita. V spletnem programu »S kolesom v šolo« je 
bilo v šolskem letu 2012/2013 v sistem registriranih 202 slovenskih osnovnih šol in 576 
mentorjev. Izpit je opravljalo 198 šol oz 6.942 učencev.  

 

Na AVP – Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske dne 4. marca 2013 v prostorih AVP v Ljubljani 
organizirali strokovno srečanje na temo Razvoj in spodbujanje varnega kolesarjenja. V okviru 
strokovnega dogodka smo povabili priznano tujo predavateljico in strokovnjakinjo s področja 
kolesarjenja, spodbujanja in planiranja kolesarskih površin ter umeščanja v urbani prostor go. 
Angelo Van der Kloof iz nizozemske organizacije Mobycon, ki se ukvarja z t.i. kickstand 
delavnicami za razvijanje kolesarjenja in politike, predstavitvijo primerov dobre prakse iz 
Nizozemske itd. 
 
Prav tako smo sodelovali v okviru aktivnosti mednarodnega projekta ROSEE za večjo varnost 
kolesarjev s sodelovanjem z občinskimi SPV, kjer se bosta v okviru projekta v Ljubljani in 
Mariboru izvedla pilotska projekta. Poleg tega pa smo sodelovali pri sami izvedbi 

preventivnih dogodkov, pripravi strokovnih izhodišč in anket, izpeljali povabilo in 
sodelovanje predstavnikov občinskih SPV na različnih strokovnih dogodkih v okviru projekta 
ROSEE, sodelovali pri pripravi mednarodne konference ROSEE v Ljubljani (7. november 
2013), ter pri medijskih predstavitvah dosežkov projekta itd.  
 

• Akcija Alkohol 
V okviru nacionalne akcije Alkohol 0,0 šofer  – Trezna odločitev (maj, november 2013) smo 

pripravili preventivne aktivnosti z pripravo strokovne predstavitev za lokalne SPV z 
namenom osveščanja glede nevarnosti vožnje pod vplivom. Poleg tega smo v decembru 2013 
alkohol in nevarnosti vožnje pod vplivom obravnavali z mladimi v okviru prometnih delavnic 
(Občina Šempeter pri Novi Gorici, MO Maribor, MO Ljubljana).  
Prav tako smo se udeležili strokovnega dogodka  
V decembru 2013 smo pripravili spletno anketo s povabilom čimširšega kroga ljudi k 
sodelovanju glede stališč do vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. 
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Rezultati kažejo, da v povprečju ljudje podpirajo ničelno toleranco glede vožnje pod vplivom, 
kar je skladno tudi z drugimi predhodnimi raziskavami, poleg tega podpirajo sotrejše kazni in 
tudi drugovrstne ukrepe. Podatki bodo podrobneje predstavljeni v drugem letu.    

 
AVP -SPV je kot partner aktivno sodeloval v akciji 40 dni 
brez alkohola s Slovensko Karitas v obdobju  13.2. – 
30.3.2013, s predstavitvijo na spletnih straneh, medijskim 
sporočanjem, sodelovanjem na novinarski konferenci 
13.2.2013, zagotavljanjem gradiv za lokalne aktivnosti. 
Akciji se je pridružilo 64 občin. 
 

 

 
 

• Akcija Varnostni pas in projekt Pasavček 
V okviru akcije Varnostni pas v marcu 2013 so bile izvedene dodatne aktivnosti 
preventivnega projekta Pasavček za spodbujanje uporabe otroških varnostnih sedežev, ki 

poteka kot celoletni projekt v okviru vrtcev in razredov prve triade osnovnih šol. V okviru 
sodelujočih skupin in oddelkov so potekali preventivni dogodki z demonstracijo pravilne 

uporabe otroških sedežev in varnostnih pasov, dodatnim spremljanjem glede uporabe otroških 
varnostnih sedežev pri otrocih s posebnimi kartončki, kamor so učitelji zabeležili in nagradili 
z žigom Pasavčka vsakega otroka, ki je bil med vožnjo pripet vsak dan posebej. Prav tako so 
potekale v lokalnih medijih predstavitve projektov otrok in učiteljev, preko razstav izdelkov, 
preventivnih dogodkov (Piran, Maribor) ter objavo člankov učiteljev in vzgojiteljev. 
Prav tako je v času nacionalne akcije Varnostni pas v mesecu septembru 2013 potekala najava 
novega šolskega leta in sezone projekta Pasavček, v okviru novinarske konference so bile 
predstavljene vse aktivnosti in rezultati projektnega dela po vrtcih in šolah.   

 

• Akcija Začetek šolskega leta 
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V okviru akcije Začetek šolskega leta smo  zagotovili knjižice Prvi koraki v svetu prometa za 
vse slovenske prvošolce. Naše preventivne aktivnosti smo predstavili v medijih. Letos je v 
akciji Začetek šolskega leta aktivno sodelovalo 136 občin, katerim je bilo skupaj zagotovljeno 
6.850 knjižic Prvi koraki v Svetu prometa. V sodelovanju z občinskimi SPV so bile izvedene 
tudi druge preventivne aktivnosti s pregledom varnih šolskih poti še pred začetkom šolskega 
leta, z zagotavljanjem dela prostovoljcev pri varovanju otrok v sodelovanju z ZŠAM, s 
podporo zavarovalnic za zagotavljanje rumenih rutic za vse prvošolce ter druge. Občinske 
SPV smo predhodno pozvali k ustreznemu urejanju varnih šolskih poti ter organiziranju 
ustreznega organiziranega prevoza v primerih nevarnih poti za otroke, ravnateljem smo 
predstavili aktivnosti ter prometno vzgojne programe v letošnjem šolskem letu. Ob akciji smo 
sodelovali z Mladinsko knjigo Založba, ki izdaja Ciciban in Cicido, ter Zavarovalnico 
Triglav, v okviru katerih je bila organizirana Cici vesela šola ter nagradni natečaj za vrtce in 
OŠ, otroci pa so lahko pridobili praktične nagrade (rumene rutice, odsevne predmete). 
Organizirali smo predstavitev akcije v sodelovanju z občinskim SPV MO Novo mesto na OŠ 
Grm, kjer sta učence in prvošolce pozdravila in pospremila v šolo na prvi šolski dan minister 
za infrastrukturo in prostor g. Samo Omerzel, ter v.d. direktorja AVP g. Igor Velov.  
 

• Starejši v prometu 
V okviru akcije so bili v 23. in 25. april 2013 in 9. novembra 2013 izvedeni preventivni 
dogodki ter medijske aktivnosti z osveščanjem starejših glede ključnih dejavnikov tveganja v 
prometu (podaljševanje reakcijskega časa, uporaba varnostnih pasov, osveževanje znanja o 
cestno-prometnih predpisih, smiselnost. Na preventivnih dogodkih so se lahko starejši vozniki 
preizkusili na Stopku ter si izmerili reakcijski čas, se poučili o nevarnostih hitre vožnje ter 
neuporabi varnostnih pasov z merjenjem naletne teže pri različnih hitrostih. Poleg tega so 
lahko demonstrirali tudi alkoholiziranost in se poučili o nevarnostih vožnje pod vplivom, tako 
alkohola kot psihoaktivnih zdravil.   
 

• Projekt Pasavček v šolah in vrtcih 
Osnovni namen projekta Pasavček je informiranje in osveščanje glede pravilne uporabe 
otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov na vseh sedežev in pri vseh potniki v vozilih. 
Osnovna ciljna skupina so otroci, učitelji in vzgojitelji, preko otrok pa tudi starši in stari starši 
ter širša javnost.  
V okviru projekta Pasavček je bilo v šolskem letu 2012/13 skupno vključenih 710 vrtčevskih 
in šolskih skupin iz 100 slovenskih občin, projekt je uspešno zaključilo 436 vrtčevskih skupin 
in šolskih oddelkov, preko 8.600 otrok, 850 učiteljev in vzgojiteljev, potekala je izdaja 
priznanj in nagrad otrokom ter potrdila o sodelovanju učiteljem in vzgojiteljem, izvedenih je 
bilo 23 preventivnih dogodkov po šolah in vrtcih.  
 

V okviru projekta so izvajale sodelujoče skupine in oddelki projektno 
delo, v katerega so bili vključeni otroci, njihovi starši ter občinski 

SPV, Policija in drugi. Komunikacija s sodelujočimi mentorji je 
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potekala večinoma preko elektronske pošte, na nas so se obračali tako za strokovna kot 
organizacijska vprašanja. Preko elektronske pošte je bilo ustvarjenih preko 1.100 zadev, kar je 
dober kazalnik interesa za projekt. V okviru projekta je potekala tudi izposoja demo sedežev 
ter komplet ustreznih otroških varnostnih sedežev, s pomočjo katerih so na lokalnih dogodkih 
mentorji predstavili in prikazali pravilno uporabo tako otrokom, staršem, starim staršem in 
drugim strokovnim sodelavcem. Ob koncu projekta v tem šolskem letu  smo sodelujočim 
otrokom in učiteljem pa podelili: 
- Priznanja Pasavčka 
- Simbolične nagradice figurice pasavčka in rumene rutice za najboljše izvedene projekte 
- Obeske Pasavčka za vse otroke 

- Potrdila in nagradice za sodelujoče učitelje 
 
Ob novem šolskem letu je bila ob najavi nacionalne akcije Varnostni pas na novinarski 
konferenci 15. septembra 2013 predstavljena nova sezona projekta Pasavček s povabilom za 
sodelovanje ter navodilom za prijavo preko spletne strani www.pasavcek.si , ki jo 
zagotavljamo za lažje vodenje in upravljanje projekta. V okviru projekta je bilo v jesenskem 
delu zagotovljena prenova vseh preventivnih gradiv, s katerimi želimo motivirati otroke ter 
podpreti projektne aktivnosti na šolah in vrtcih. 
V projektu v šolskem letu 2013/14 sodeluje 625 skupin in oddelkov, preko 12.750 otrok in 
1.300 učiteljev in vzgojiteljev. Za vse sodelujoče smo zagotovili: šolske koledarje Red je 
vedno pas pripet, urnike s pobarvanko za vsakega otroka, kazalo za knjigo, meter za skupino 
ter nekaj knjižic Red je vedno pas pripet, ki je bila prenovljena in vsebinsko dopolnjena. Prav 
tako zagotavljamo strokovno podporo za izvedbo aktivnosti, izvedli smo 2 usposabljanji za 
nove sodelujoče učitelje in vzgojitelje (regije Ljubljana, Maribor), prav tako spremljamo in 
sodelujemo z mentorji preko elektronske pošte.  

 
Projekt Pasavček je že več let eden izmed najbolj uspešnih in učinkovitih ter tudi množičnih 
prometno-preventivnih projektov v Sloveniji. Poleg številnih in pestrih preventivnih 
aktivnostih je izrednega pomena tudi evalvacija projekta, ki se preverja tako preko 
zadovoljstva in pridobljenih informacij o varni vožnji v avtu pri otrocih, starših in strokovnih 
delavcih, ter tudi z opazovanjem uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. V 
preteklih letih je bila v okviru projekta oblikovana posebna enotna metodologija opazovanja, 

ki vključuje različne vrste cest, več dni v tednu ob različnih časovnih obdobjih, ter tako 
omogoča primerjavo podatkov med leti. Rezultati dosedanjih opazovanj kažejo, da se 
pripetost otrok med vožnjo iz leta v leto povečuje za 5 - 7 %, saj je po projektu Pasavček v 
prvem letu pripetost narasla za skoraj 7 % (z začetnih 53,7% na 60,4%), v zadnjih letih pa se 

je še povečala na preko 90 % v povprečju pripetih otrok (leto 2011), kar je posledica tudi 
številnih aktivnosti v okviru projekta Pasavček. Opazovanja so pokazala tudi, da se ženske 
bolj pogosto pripenjajo z varnostnim pasom kot moški, da je pripetost najvišja na avtocestah, 
najnižja pa na ulicah v naselju, ker ljudje verjetno podcenjujemo možne posledice nesreč pri 
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vožnjah na kratkih razdaljah in nižjih hitrostih. Prav tako se je pokazalo, da je pripetost nižja 
v podeželskem okolju v primerjavi z urbanimi mestnimi središči. 
 
Prav tako so se nadaljevale aktivnosti v akciji Prva vožnja, varna vožnja za spodbujanje 
uporabe otroških varnostnih sedežev že iz porodnišnice z zagotavljanjem strokovne podpore, 
demonstracijskih naprav in otroških varnostnih sedežev v okviru porodnišnic po Sloveniji. V 
letu 2013 je bilo izvedenih 19 predavanj, povprečno je bilo na enem predavanju 40 staršev, 
kar skupaj preko 800 bodočih staršev, ki vedo veliko več o pravilni uporabi otroških avto 
sedežev v avtomobilu. Predavanja so potekala v sodelovanju z občinskim Svetom MOL, in 
sicer v okviru porodnišnic ter zdravstvenih domov. 
 

Tekmovanja Kaj veš o prometu  
Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih 
predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Na 
tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo v dveh kategorijah kolesarji ter vozniki koles s 
pomožnim motorjem (skuter) učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 9. 
razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu AM kategorije s kolesi z motorjem.  
AVP-SPV je za izvedbo tekmovanj pripravil Razpis Tekmovanja Kaj veš o prometu za šolsko 
leto 2012/13, zagotavljal tako strokovno kot tehnično podporo za izvedbo šolskih in občinskih 
tekmovanj. Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo izdanih 
1.440 diplom, 145 kompletov medalj, ter 588 potrdil.   
   
AVP –SPV zagotavlja teoretično testiranje preko spletnega portala http://www.avp-
rs.si/index.php/preventiva/simulacija-izpita/kolesar ter strokovno podporo za izvedbo 
praktičnega dela tekmovanj mentorjem prometne vzgoje in občinskim SPV. Skupno je v 

okviru tekmovanj sodelovalo v šolskem letu 2012-2013 181 
osnovnih šol, 1.840 učencev, 847 učiteljev mentorjev prometne 
vzgoje, izvedenih je bilo 42 regijskih tekmovanj, kjer je 

sodelovalo preko 90 občin. Zelo uspešno je bilo izvedeno že 22. 
tekmovanje Kaj veš o prometu, in sicer je potekalo na OŠ Poljane 
v soorganizaciji SPV MO Ljubljana 1. junija 2013. Letošnjega 
22. državnega tekmovanja se je tako udeležilo 46 učencev 
kolesarjev ter 11 učencev tekmovalcev s kolesi z motorjem. 

 

Poleg tega je bilo izvedenih več kot 110.000 testiranj na ON-

LINE testih za izvajanje teoretičnega dela kolesarskega izpita in 

tekmovanj, kar pomeni, da se je sistem že zelo dobro uveljavil. 

 

b) Sodelovanje z občinskimi SPV 

AVP-SPV v okviru svojih prednostnih nalog skrbi za koordinacijo in strokovno podporo za 

delovanje občinskih SPV, spremljanje njihovega delovanja, izvedbo usposabljanj in posvetov. 
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V okviru le-tega se redno komunicira s predstavniki občinskih SPV, redno obvešča o 

nacionalnih preventivnih aktivnostih, zagotavlja preventivna gradiva in medijska gradiva, 

nudi organizacijo preventivnih prireditev na lokalni ravni, strokovno pomoč, usposablja in 

izobražuje ter tudi redno spremlja aktivnosti na lokalni ravni.  

 

V okviru sodelovanja z občinskimi SPV so bili organizirani oz. lokalni predstavniki 

povabljeni na naslednje strokovne in organizacijske dogodke v letu 2013:  

- 11.1.2013 sestanek s predstavniki občinskih SPV in Policije s Podravske regije 

- 10.1.2013 sestanek s predstavniki občinskih SPV in Policije iz Osrednjeslovenske 

regije 

- 4.3.2013 strokovni dogodek na temo razvoja in spodbujanja varnega kolesarjenja s 

tujo gostjo Angelo Van der Kloof iz Nizozemske (v okviru ROSEE projekta - 

udeleženih 20 predstavnikov občinskih SPV) 

- 27.3.2013 seminar o varnost kolesarjev in kolesarskega prometa 

- 4.4.2013 Posvet predstavnikov občinskih SPV v Državnem Svetu RS (udeleženih 91 

predstavnikov občinskih SPV) 

- 25., 26.9.2013 izobraževanje predstavnikov lokalnih skupnosti s področja presoje 

varnosti cest 7.11.2013 Mednarodna konferenca ROSEE Vključitev strokovne in 

druge zainteresirane javnosti za večjo varnost v cestnem prometu 

Spremljanje delovanja občinskih SPV se sproti osvežuje glede na posamezne aktivnosti, o 

katerih smo obveščeni.  

V okviru sprotnega spremljanja delovanja občinskih SPV kažejo podatki za leto 2013: 

- da je 199 (95 %) občin aktivnih 

- da je 24 občin (več kot 11%) izredno aktivnih 

- da so med manj aktivnimi občinami predvsem najmanjše občine, verjetno predvsem zaradi 

kadrovskega in finančnega pomanjkanja 

- da je med najbolj aktivnimi občinami večina mestnih občin, ter srednje in večje občine  

 

Delovanje občinskih SPV v letu 2013 (211 občin)

zelo dobro delajo
11%

dobro delajo
27%

delajo 
povprečno

30%

delajo slabše
26%

ne delajo
6%

 
Slika: Pregled aktivnosti občinskih SPV glede na posamezne preventivne dejavnosti (december 2013) 
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Poleg tega je bila ob koncu leta 2013 pripravljena spletna anketa Vprašalnik o delovanju in 

aktivnosti občinskih SPV, preko katerih bomo ponovno pridobili podatke, ter jih 

 nato v analizi primerjali s predhodnimi iz leta 2012.  

 

V okviru posameznih preventivnih aktivnosti so bili občinski SPV posebej redno obveščeni o 

podrobnostih izvedbe aktivnosti in s povabilom za sodelovanje, zagotovljena so bila gradiva 

za delo na lokalni ravni (brošure, plakati…) ter ustrezna strokovno podpora in pomoč pri 

reševanju problematike s področja prometne vzgoje in izvedbe posameznih preventivnih 

aktivnosti. V letu 2013 se je po strokovno pomoč in podporo obrnilo na nas iz 19 občin, 

večinoma vezano na problematiko nevarnih mest, organizacije šolskih prevozov, varnih 

šolskih poti ter organizacijskih zadev vezanih na status in sestavo občinskih SPV. Poleg tega 

pa je bilo veliko sprotne komunikacije glede zagotavljanja gradiv, izvedbe aktivnosti, 

poročanja in drugo s pretežno vsemi aktivnimi občinskimi SPV.    

 

V okviru usposabljanja in aktivnosti za 

spodbujanje preventivnih aktivnosti na lokalni 

ravni je bil organiziran večji Posvet 

predstavnikov občinskih SPV, in sicer aprila 

2013 v Državnem Svetu. Posameznih posvetov se 

je v povprečju udeležuje 95 udeležencev iz 

približno 90 občin. V okviru posvetov so bile 

predstavljene naslednje vsebine: prihodnost 

občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vizija preventive in program 

dela SPV v letu 2012, novosti pri delu z lokalnimi SPV, spomladanske in jesenske 

preventivne akcije, stališča do hitrosti v prometu in prehitre vožnje ter možni ukrepi, ter 

primeri dobre prakse.  

 

Glede pobude za spremembo zakonodaje glede statusa občinskih SPV v obstoječem Zakonu o 

voznikih (Ur. l. 109/2010, 6. člen), kar je bila pobuda s strani predstavnikov občinskih SPV 

na zadnjih posvetih, je bilo iz rezultatov ankete razvidno, da sta najbolj zaželeni obliki glede 

statusa posvetovalno telo župana (obstoječa rešitev) ter svetovalno telo občinskega sveta 

(predhodna rešitev, ki pa je v marsikateri občini še vedno uveljavljena, saj mandat članom po 

prejšnji spremembi zakona še ni potekel in nekaterim občinam, predvsem večjim bolj 

ustreza). V letu 2013 smo posredovali dopis na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor glede 

možnosti uvrstitve spremembe 6. člena, hkrati pa je bil v dogovoru z njihovimi predstavniki 

oblikovan predlog člena v osnutku Spremembe zakona, ki bi prepuščal lokalnim skupnostim, 

da same določijo status, v Zakonu pa bi ostalo taksativno navedeno, kateri predstavniki 

institucij so lahko člani občinskega SPV ter da jih imenuje za mandatno dobo 4 let občinski 
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svet. Tako bi dilemo prepustili posamezni lokalni skupnosti, ki bi se lahko samostojno 

odločala, ali gre za posvetovalno telo župana ali za posvetovalno telo občinskega sveta.  

Po neuspešni spremembi v februarju 2013, se je ponovno v novembru 2013 posredovalo 

predlog sprememb Zakona o voznikih glede 6. člena ter nekaj manjših podrobnosti (možnost 

sofinanciranja tudi aktivnosti oz. projektov občinskih SPV s strani AVP, če bi se kdaj pojavila 

nova sredstva in posledično možnost, kar do sedaj ni bilo možno). 

 

c) Izvajanje preventivnih dogodkov in preventivnih gradiv 

 

Preventivni dogodki: AVP - SPV je v letu 2013 v sodelovanju z različnimi partnerji 

(občinskimi SPV, vrtci in šolami, društvi in nevladnimi organizacijami, državnimi organi in 

organizacijami ter podjetji) izvedel 34 preventivnih dogodkov na lokalni ravni (Pešec, 

Pasavček, Prva vožnja, varna vožnja, Varnostni pas, Hitrost, Kolesarji, starejši vozniki). Z 

novembrom 2013 je bila zagotovljena možnost izvajanja dogodkov s strani zunanjih 

podizvajalcev, tako se je število dogodkov od takrat povečalo. Pričelo se je z oblikovanjem  

sistema za sofinanciranje izvajanja preventivnih dogodkov na lokalni ravni s strani lokalnih 

organizatorjev, za namene pokrivanja stroškov dela demonstratorjev na prireditvi.  

V decembru 2013 so bili občinski SPV pozvani, da posredujejo letni plan izvedbe posameznih 

preventivnih dogodkov v letu 2014, z namenom da se pripravi vnaprej koledar načrtovanih 

preventivnih dogodkov na lokalni ravni.  

 

Zagotavljanje preventivnih gradiv za delo občinskih SPV in izvajanja aktivnosti in 

programov po šolah: Za potrebe izvajanja preventivnih aktivnosti je bilo v letu 2013 

zagotovljenih: 

- 7.550 različnih gradiv za izvajanje aktivnosti za večjo varnost kolesarjev (letaki, zapisniki o 

pregledih koles, nalepke Varno kolo, medalje, odsevni trakovi, brošure Dober kolesar sem…),  

ob akciji Začetek šolskega leta je bilo izdanih 15.000 gradiv (knjižice Prvi koraki v svetu 

prometa, plakati Šolska pot, letaki),  

- za akcijo Pešec je bilo izdanih skupno 150.000 gradiv (letaki Bodi preViden, plakati, pisma, 

razglednica, odsevni trakovi) za potrebe izvajanja aktivnosti po šolah in na lokalni ravni,  

- za izvajanje projekta Pasavček je bilo izdanih 25.000 gradiv (plakati red je vedno pas pripet, 

urniki s pobarvanko, knjižice Red je vedno pas pripet, metri). 

 

Problematika ob zagotavljanju preventivnih gradiv za potrebe lokalnih SPV ter tudi nevaldnih 

organizacij je pomanjkanje finančnih sredstev za večje količine gradiv (oblikovanje, tisk) ter 

za pokrivanje stroškov distribucije. Zato večinoma poteka prevzem gradiv v skladišču AVP 

po predhodni najavi ali dogovoru.   
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Prometne delavnice po srednjih šolah: AVP-SPV je nosilec preventivno-vzgojne programa 

za mladostnike v obliki prometnih delavnic, kjer mladi preko različnih socialnih iger in metod 

skupinskega dela ter diskusije v skupini vrstnikov kritično razmišljajo o svojih stališčih, 

odnosu do varnosti ter ravnanju v prometu ter izmenjajo mnenja. V okviru programa se 

osnovna tematika prilagaja v smeri posameznih ključnih problemov prometne varnosti 

mladih, t.j. vožnja pod vplivom, prehitra vožnja ter uporaba zaščitnih sredstev.  

Ponovno izvajanje prometnih delavnic je bilo vzpostavljeno z novembrom 2013, ko smo 

zagotovili možnost izvajanja programa s strani zunanjih podizvajalcev, ki so posebej 

usposobljeni. V letu 2013 je bila tako izvedenih 7 prometnih delavnic na srednjih šolah. 

 

d) Druge preventivne aktivnosti, ki so tradicionalno povezane z aktivnostmi drugih 

organizacij in aktivnostmi na lokalni ravni 

 

– Varnost in mobilnost za vse: v sodelovanju s podjetjem Revoz 

je AVP-SPV organiziral in izvedel ter nudil strokovno podporo 

za izvajanje projekta Varnost in mobilnost za vse, v okviru 

katerega so bili povabljeni k sodelovanju 5. razredi osnovnih šol, 

ki so obravnavali pripravljena gradiva (4 teme varnosti in 

mobilnosti, ekologije) ter pripravili projekte s praktičnimi 

rešitvami za izboljšave varnosti v okolici šol. V projektu Varnost 

in mobilnost za vse je v šolskem letu 2012/13 sodelovalo 55 

osnovnih šol ter 776 učencev s svojimi mentorji prometne vzgoje 

na šolah. Projekti so se zaključili v maju 2013 in strokovna 

komisija je izbrala najboljše projekte, in sicer 5 skupin, ki so se udeležili tudi zaključnega 

preventivnega dogodka v Novem mestu. V letošnjem šolskem letu se je k sodelovanju v 

projektu prijavilo 35 osnovnih šol, sodelovalo pa bo več kot 450 otrok in njihovih 

mentorjev. 

 

– V okviru Evropskega tedna mobilnosti so potekali dogodki po vsej Sloveniji. Občinski 

SPV so bili izredno aktivni v 9 občinah, kjer so izvajali različne aktivnosti za promocijo 

alternativnih načinov prevoza, predvsem na področju spodbujanja varnega kolesarjenja. 

22. september smo obeležili »Dan brez avtomobila«, s promocijo alternativnih, bolj 

zdravih in bolj ekoloških načinov prevoza. AVP – SPV se je udeležil preventivnih 

dogodkov v sreddišču Ljubljane in Maribora, predvsem s promocijo varnega kolesarjenja, 

uporabe zaščitne kolesarske čelade in kolesarjeve naletne teže pri 20 km/h. 
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– Prometni dnevi na OŠ v Tednu otroka: V Tednu otroka, ki poteka v prvem tednu 

oktobra vsako leto, so šole namenile šolske ure prometni varnosti ter organizirale 

prireditve. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike 

Slovenije vsako leto v tednu otroka prisostvuje dogajanju z različnimi prometnimi 

vsebinami. Tudi letos smo se priključili preventivnim aktivnostim v tednu otroka, ki so 

potekale med drugim v Ljubljani, v Šempetru in v Mariboru. Nekatere šole v tem času 

organizirajo tudi prometne dneve, na katerih učenke in učenci ter sami učitelji spoznajo 

dodatne vsebine prometne preventive, ki presegajo učno snov šolskih vsebin. Poleg tega 

smo se udeležili tradicionalnega obiska otrok pri županu, ki je potakl 9.10.2013 v 

Mariboru pri županu g. Fištravcu. Otroci so predstavili problematiko prometne varnosti v 

okolici njihovih šol, ki so se večinoma nanašale na nered glede parkiranja, ter želenih 

urejanj prehodov za pešce, poleg tega pa so pohvalili tudi že nekatere izvedene ukrepe od 

lanskega leta.  

  

– V troje.si : AVP - SPV je tudi letos sodeloval pri izvedbi akcije »Vtroje.si«0,, ki je tudi 

letos spodbujala kolesarjenje kot alternativno obliko prevoza v službo. Zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev so aktivnosti pod okriljem Urbanističnega inštituta RS 

potekale okrnjeno. AVP – SPV je zagotovil manjše nagrade za sodelujoče trojke (odsevne 

trakove, pelerine, 3 čelade), ki so bile podeljene v okviru Kolesarskega festivala v 

Ljubljani.  

 

– Varno na kolesu: V oktobru 2013 se je pričela nacionalna pobuda in projekt Varno na 

kolesu, katerega pobudnik je podjetje Butan plin; v okviru projekta bodo sodelujoče šole 

pripravile nekatere aktivnosti oz. poročale o njih in stanju na šolah glede varnega 

sodelovanje v prometu na kolesu (varne šolske kolesarske poti, kotiček itd.); AVP – SPV 

deluje kot strokovni partner, sodelovali smo na novinarski konferenci ob predstavitvi 16. 

oktobra 2013, ter v strokovni komisiji za presojo kvalitete poročil; 
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– Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč se obeležuje 17. oz. 18. novembra. S 

svojimi aktivnostmi na lokalni ravni so se priključili tudi Sveti za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu po Sloveniji, in sicer v 13 občinah. 

  

e) Sodelovanje s civilno družbo in podpora nevladnim organizacijam na področju 

prometne preventive 

 

Po naših podatkih je v Sloveniji aktivnih na področju izvajanja aktivnosti za večjo prometno 

varnost aktivnih približno 35 nevladnih organizacij, ki na različnih področjih prispevajo k 

zagotavljanju varnosti.  

 

V letu 2013:  

- Predstavniki nevladnih organizacij so bili sproti obveščeni o posameznih nacionalnih 

preventivnih akcijah, in povabljeni k sodelovanju s svojimi aktivnostmi 

- V sodelovanju z nevladnimi organizacijami so bile izvedene nekatere aktivnosti: 

akcija 40 dni brez alkohola v sodelovanju s Slovensko Karitas, akcija Kolesarji v 

sodelovanju z organizacijo REC, varovanje otrok ob začetku šolskega leta v 

sodelovanju z ZZŠAM, sodelovanje občinskih SPV ob Svetovnem dnevu spomina na 

žrtve prometnih nesreč v organizaciji Zavoda Varna pot. 

 

V letu 2013 ni bilo izvedeno sofinanciranje programov in aktivnosti nevladnih organizacij 

zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, kot je zagotovil SPV v preteklih 4 letih znotraj svojih 

proračunskih sredstev. Glede na povratne informacije s strani nevladnih organizacij je 

pomanjkanje teh sredstev dolgoročno ključnega pomena, saj bodo nekateri programi in 

organizacije le s težka preživele in izvajale aktivnosti brez potrebnih sredstev za njihov 

obstoj.  

V okviru sodelovanja s civilno družbo in z nevladnimi organizacijami je AVP-SPV 

organiziral srečanje predstavnikov nevladnih organizacij dne 8. januarja 2013, na katerem so 

bile izmenjane informacije o izvajanju preventivnih aktivnosti s področja zagotavljanja 

prometne varnosti v lanskem letu. Poleg tega so predstavniki nevladnih organizacij aktivni 

tudi znotraj Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Svetu AVP.  

 

f) Druge aktivnosti: 
 

- sodelovanje pri pripravi zakonodaje s področja prometne preventive in prometne 
varnosti 

Priprava predlogov sprememb Pravilnika o prometni signalizaciji in Zakona o voznikih. 
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Ob pripravi sprememb Zakona o voznikih je bil na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

posredovan tudi predlog spremembe zakona v delu, ki se nanaša na delovanje občinskih 

SPV (6. člen) – glej prilogo. 

- sodelovanje pri nadaljnjem razvoju in vodenju izvajalcev rehabilitacijskih 

programov za voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola 

Sodelovanje in organizacija strokovnih sestankov, sodelovanje pri strokovnih nadzorih 

glede vsebinskega dela izvajanja programov, dogovori za nadaljnje potrebne  aktivnosti.  

 

g) sodelovanje na mednarodni ravni: 
 

V mednarodnih organizacijah PRI in FERSI, aktivna udeležba na Okrogli mizi Centralno 

evropskih držav s področja prometne varnosti s predstavitvijo večletnih izkušenj in 

rezultatov projekta Pasavček (Brno, 17. – 18. oktober 2013), sodelovanje z Evropskim 

forumom mladih (EYFRS) na področju prometne varnosti. 

V letu 2013 se je zaključil tudi mednarodni raziskovalni projekt SARTRE 4, v katerem 

smo sodelovali kot partnerji in ga je sofinancirala tudi Evropska Komisija.  

V okviru mednarodnih organizacij FERSI IN PRI se predvsem izmenjuje informacije 

glede posameznih vsebin in področij prometne varnosti (npr. sistema rehabilitacijskih 

programov, možnosti novih mednarodnih projektov s črpanjem evropskih sredstev …).  

V okviru mednarodnega projekta Evropski forum mladih (EYFRS), katerega partnerji smo 

bili med 10 partnerskimi organizacijami, in poteka od novembra 2012 do aprila 2014, 

zaradi odločitve vodstva AVP nismo mogli sodelovati in izvesti projekta. 

 

5.3.2 ODDELEK ZA RAZVOJ IN VODENJE PROGRAMOV VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA 

 
Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa izvaja razvojne, 

strokovne in druge naloge s področja varnosti prometa, analitsko-raziskovalne naloge, 
povezane z varnostjo prometa, koordiniranje Resolucije o nacionalnem programu varnosti 
cestnega prometa in pripravo obdobnih načrtov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa. 
Med drugim skrbi tudi za vpetost AVP v mednarodni prostor in za sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami in združenji, ki delujejo na področju varnosti prometa. Dejavno 
sodelovanje in spremljanje dela v drugih državah omogoča AVP preverjanje ustreznosti naših 
rešitev, prenos informacij in znanja ter predstavitev naših spoznanj v mednarodnem okolju. 
 
V Sektorju za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je del preventive koordiniran tudi s 

strani Oddelka za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa. Oddelek je tako v 

sodelovanju z vodjo Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2013 

vodil naslednje preventivne akcije za večjo varnost v cestnem prometu: 

− mobilni telefoni, 
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− varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, 

− varnost kolesarjev v okviru evropskega projekta ROSEE, 

− varnostni pas, 

− pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti. 

 

Preventivna akcija Mobilni telefoni s sloganom 

»Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati 

živ!«, je potekala 16. – 22. 1.2013. Namen akcije 

je osveščanje o nevarnosti uporabe mobilnih 

telefonov med vožnjo in dvigu varnostne kulture 

voznikov.  

 

 

 

Preventivna akcija za večjo varnost na nivojskih prehodih 

čez železniško progo s sloganom »Ustavite se. Vlak se ne 

more« je potekala od 20. do 28. februarja 2013. Izvedene 

aktivnosti smo usmerili na problematiko, povezano z 

varnostjo cestnega prometa na nivojskih prehodih ceste preko 

železniške proge, neupoštevanjem prometnih pravil in v 

nekaterih primerih dokaj nizke kulture udeležencev v 

cestnem prometu. Namen akcije je vplivati na vedenje  

voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter  

posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihovih 

posledic na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge. Statistično se je varnost na 

nivojskih prehodi v zadnjih letih precej izboljšala, kar lahko poleg infrastrukturnih ukrepov 

pripišemo tudi okrepljeni preventivi in vzgoji udeležencev v cestnem    prometu, ki prečkajo 

železniško progo na nivojskih prehodih. 

 

    

Preventivna akcija za varnost kolesarjev se je v letu 2013 izvedla v okviru evropskega 

projekta ROSEE, katerega cilj je narediti cestna omrežja Jugovzhodne Evrope varnejša od 
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trenutnih in primerljiva s povprečno varnostjo v Evropi. AVP v okviru projekta ROSEE 

izvaja pilotni projekt za večjo varnost kolesarjev. Tako smo v letu 2013 vzpostavili spletne 

strani ROSEE, organizirali delavnico na temo varnosti kolesarjev in kolesarskega prometa, 

pripravili nacionalno poročilo o stanju varnosti v cestnem prometu, izdali brošuro »Kolesar 

sem«, izdelali SWOT analizo glede vloge AVP pri razvoju varnega kolesarjenja v 

Osrednjeslovenski in Podravski regiji, izvedli tečaj za predstavnike lokalnih skupnosti na 

temo presoje varne cestne infrastrukture (RSI/RSA), izvedli pilotni projekt z implementacijo 

prometno-tehničnega ukrepa »Sharrow – souporaba voznega pasu«, skupaj z evalvacijo, 

organizirali mednarodno konferenco ROSEE »Vključitev strokovne in druge zainteresirane 

javnosti za večjo varnost v cestnem prometu«. Projekt je bil tudi mednarodno predstavljen na 

Okrogli mizi Centralno evropskih držav s področja prometne (Brno, 17. – 18. oktober 2013). 

 

 

Preventivna akcija Varnostni pas s sloganom ''Pripnite se in 

doživite!'' je potekala od 11. maja do 17. marca 2013. Varnostni 

pas je najučinkovitejša naprava za zaščito potnikov in doslej 

največji korak k izboljšanju pasivne varnosti potnikov med 

trčenjem. Namen akcije je vplivati na vedenje voznikov in 

potnikov v vozilih ter posledično zmanjšati najhujše posledice 

prometnih nesreč.  

 

AVP je v letu 2013 s preventivnim namenom zniževanja hitrosti in zbiranja statističnih 

podatkov na določenih območjih dala v uporabo šest prikazovalnikov hitrosti. Občine so 

bile določene na podlagi razpisa 

iz leta 2011, le-te pa so zavezane k pošiljanju zbranih podatkov o hitrostih. V letu 2013 smo v 

oddelku pripravili poročila za vsako izmed občin, ki so imele prikazovalnik hitrosti v uporabi 

v letu 2012 in delna poročila za leto 2013 (prvo trimesečje). Poročila s priporočili za nadaljnje 

ravnanje so bila poslana vsem ključnim deležnikom na območju (županu, policiji in redarski 

službi). 

 
Poleg omenjenih akcij, je Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa v letu 2013 

pripravil preventivno terensko akcijo na temo pravilnega razvrščanja na avtocestah. 

Preventivna akcija je potekala 28. 5.2013 v Centru varne vožnje Vransko. S preventivno 

akcijo »Pravilno razvrščanje na avtocesti« želimo seznaniti voznike z napotki in 

praktičnimi nasveti za varno vožnjo, ki lahko v primeru nepredvidenih 

dogodkov pripomorejo k pravilnemu ravnanju v primeru zastojev ter tako 

povečajo varnost vseh udeležencev na avtocestah in hitrih cestah. 
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Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa je 8.8.2013 pripravil 

strokovno in informativno gradivo glede pravilnega ravnanja voznikov na krožnih 

križiščih, kjer so bile med drugim izpostavljene posamezne situacije voženj v krožnih 

križiščih (objavljeno na spletni strani AVP). 

 

 

 

 

 
 
V letu 2013 je bila ažurirana spletna aplikacija »Zemljevid prometnih nesreč od leta 1994 
dalje«, ki sedaj omogoča pregled vseh evidentiranih prometnih nesreč na cestah v R Sloveniji 
od leta 1994 pa do 2012. Namen aplikacije je prikaz mest prometnih nesreč na zemljevidu, ki 
vam omogoča nastanitev prikaza tako, da so prikazane različne podlage in različni podatkovni 
sloji. Podlage vključujejo pregledne in topografske karte ter ortofotografske posnetke, 
podatkovni sloji pa različne vrste cest, železnic, vode, meje občin in statističnih regij, obrise 
stavb, imena topografskih značilnosti ter podatke o prometnih nesrečah. 

              
Z namenom, da bi tudi na občinskih cestah izboljšali prometno signalizacijo in s tem 

zmanjšali število nesreč s smrtnim izidom, smo na spletni strani AVP nadaljevali z 

aktivnostmi Povej naglas!, ki omogoča, da občani v posameznih občinah posredujejo 

predloge, za katere menijo, da je v njihovi občini prometna signalizacija neustrezna oziroma 

pomanjkljiva. Občani so lahko sporočili nepravilnosti prometnih znakov in poslali ustrezne 

fotografije, mi pa smo lahko z njihovo pomočjo popravili kritične točke, nepravilnosti in 
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pomanjkljivosti. Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa je v letu 

2013 prejel 15 pobud, od katerih je bilo 6 pobud rešenih, ostale pa so še vedno v fazi 

reševanja s strani pristojnih organov – občin ali Direkcije RS za ceste. 

 

Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa med drugim izvaja 

analitsko-raziskovalne naloge, povezane z varnostjo prometa. V letu 2013 je bilo s strani 

pravnih oseb posredovano 46 prošenj za posredovanje podatkov o številu prometnih nesreč ter 

kratkih analiz o prometni varnosti na določenih cestnih odsekih. Oddelek je v letu 2013 pričel 

tudi s sistemskimi analizami prometne varnosti v Republiki Sloveniji na mesečni ravni, 

ki so posredovani ministru, pristojnemu za promet in objavljene na spletni strani AVP. 

Skladno s sprejetim Sklepom Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in 

lokalno samoupravo, z dne 14. 5. 2013, ob obravnavi točke razno v zvezi s tragičnim 

dogodkom na slovenskih cestah in skladno s pozivom Vlade RS za pripravo analize varnosti v 

cestnem prometu, je Oddelek pripravil primerjalno analizo stanja varnosti cestnega 

prometa za obdobje zadnjih pet let, s poudarkom na primerjavi obdobja pred in po 

spremembi prometne zakonodaje v letu 2011 in 2012.  

 

Mesečne analize in pregled stanja varnosti cestnega prometa terjajo analitično in strokovno 

obdelavo podatkov ter oblikovanje končne, obširne informacije o prometni varnosti za 

območje celotne države. V 2. prilogi letnega poročila AVP za leto 2013 je priložena Analiza 

varnosti cestnega prometa v letu 2013.  

Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po mesecih
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Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa je dne 26. 4. 2013 

pripravil Akt AVP o izvedbi Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega 

prometa za obdobje od 2013 do 2022 (Resolucija), ki se nanaša na vključevanje nosilcev in 

deležnikov zagotavljanja varnosti cestnega prometa (medresorsko sodelovanje). V sklopu 
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pomoči pri uresničevanju omenjene Resolucije je Oddelek 10. 5. 2013 pripravil dopis 

ministru, pristojnemu za promet, za predvidene aktivnosti v povezavi z delovanjem Odbora 

direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter v zvezi s tem posredoval 

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlog sklepa Vlade RS o ustanovitvi Odbora 

direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 

 

Oddelek je v sklopu uresničevanja sprejete Resolucije izdal dne 10. 5. 2013 javni poziv za 

imenovanje predstavnikov v medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje 

resolucije, kamor so bili povabljeni vsi nosilci in deležniki zagotavljanja varnosti cestnega 

prometa ter kasneje v zvezi s tem pripravil predlog vladnega gradiva za imenovanje 

medresorske delovne skupine, ki je bil posredovan Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. 

                                                             
Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa je dne 30. 6. 2013 

pripravil Komunikacijski program Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa in komunikacijski načrt za leti 2013 in 2014, ki ga je sprejel kolegij direktorja 

AVP, dne 9. 7. 2013. Namen komunikacijskega programa je boljše profiliranje Javne agencije 

za varnost prometa (v nadaljevanju AVP), večja prepoznavnost in kredibilnost AVP v 

javnosti. Komunikacijski načrt AVP za posamezno leto precizira komunikacijski program, ki 

celostno ureja področje komuniciranja agencije. Komunikacijski načrt za leti 2013 in 2014 je 

usklajen z Obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2013 in 2014 

ter obsega okvirne teme, časovnico, področje oziroma nosilca komuniciranja in predvidena 

komunikacijska orodja. 

 

Oddelek je v letu 2013 aktivno sodeloval tudi pri viziji razvoja AVP na podlagi lastnega 

financiranja agencije, v skladu z zakonskimi pooblastili, ter nudil pomoč pri pripravi 

obrazložitev za predlog proračuna 2014 in 2015.  

 

V sklopu priprav pobud sprememb področne zakonodaje AVP je pripravil pobudo in 

strokovno utemeljitev za spremembo zakonske ureditve preiskovanja dejavnikov 
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nastanka prometnih nesreč, ki zahteva spremembo Zakona o cestah, Zakona o pravilih 

cestnega prometa ter Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju 

presojevalcev varnosti cest. 

 

Oddelek je med drugim pripravil tudi predlog spremembe Pravilnika o preverjanju varnosti 

cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest, ki se nanaša na tarifni in 

organizacijski del izvajanja strokovne presoje varnosti cestne infrastrukture. 

 

V letu 2013 AVP ni izvajala strokovnih usposabljanj presojevalcev varnosti cest. Slovenija 

trenutno razpolaga s 23-timi licenciranimi presojevalci varnosti cest, ki že izvajajo strokovno 

presojo na cestni infrastrukturi, ki je del vseevropskega cestnega omrežja (TEN-T omrežje).  

V letu 2013 so bile s strani DARS d.d. naročene naslednje presoje varnosti cestne 

infrastrukture (skladno z Direktivo 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 

novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, Zakonom o cestah in Pravilnikom 

o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest): 

- RSA za AC A4 Draženci-Gruškovje; 

- RSIA za priključek AC1 v Podlogu; 

- RSIA za AC Postojna/Divača-Jelšane; 

- RSIA za AC priključek Vrhnika; 

- RSIA za HC Koper - Dragonja na AC A1; 

- RSA za AC Draženci – Gruškovje; 

- RSA za več odsekov – projekti obnov in rekonstrukcij AC. 

          

 
 

Med drugim skrbi Oddelek za razvoj in vodenje programov varnosti cestnega prometa tudi za 

vpetost AVP v mednarodni prostor in za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in 

združenji, ki delujejo na področju varnosti prometa. Tako je bilo v letu 2013 oblikovano 

poročilo o stanju in smeri razvoja prometne varnosti v republiki Sloveniji in posredovano 
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mednarodni bazi podatkov o cestnem prometu in prometnih nesrečah (IRTAD). Ta je na 

podlagi posredovanih podatkov objavila poročilo IRTAD za leto 2012.  

Delovni skupini za skupno evropsko bazo podatkov (CARE) smo v letu 2013 posredovali s 

strani Oddelka obdelano in urejeno bazo prometnih nesreč. AVP ima namreč na podlagi 

sodelovanja omogočen vpogled v skupno bazo prometnih nesreč. 

 

Oddelek je v letu 2013 sodeloval tudi v evropskem projektu RIDERSCAN. Namen 

RIDERSCAN projekta je zbiranje obstoječih informacij o varnosti voznikov enoslednih 

motornih vozil. Poleg navedenega opredeljuje potrebne ukrepe za izboljšanje varnosti in 

ustvarja evropsko mrežo znanja. Za potrebe RIDERSCAN projekta smo v slovenski jezik 

prevedli dva vprašalnika, in sicer: vprašalnik za Evropsko raziskavo o motoristih in vprašalnik 

za Raziskavo o usposabljanju, preverjanju znanja in izdaji vozniških dovoljenj. Ti dve 

raziskavi sta od decembra 2013 na voljo tudi v Sloveniji. Poleg tega smo sodelovali z 

vodilnimi v RIDERSCAN projektu pri posredovanju različnih informacij o varnosti voznikov 

enoslednih motornih vozil v Sloveniji. 

 

Aktivno sodelujemo tudi v Programu JV Evrope za čezmejno sodelovanje (SEE 

program), ki je sofinanciran s strani EU in povezuje 16 držav JV Evrope. V sklopu SEE 

programa iščemo potencialne projekte za sodelovanje AVP na razvojnih projektih, 

sofinanciranih s strani EU sredstev. V sklopu omenjenega programa poteka tudi preventivno-

izobraževalni projekt ROSEE, s katerim želimo pripomoči k zmanjšanju števila žrtev 

prometnih nesreč na naših cestah.  
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5.4 IZPITNI CENTRI 
 

Agencija je prevzela 16 izpitnih  centrov z zaposlenimi 1.1. 2012. Tako kot v letu 2012 so se 

pojavljale težave v zvezi s tem tudi v letu 2013. Število nalog in obveznosti s servisiranjem 

delovanja izpitnih centrov je močno obremenil že tako podhranjen splošni sektor in oddelek 

vozil. 

Omenjeno težavo smo reševali s pomočjo dela prek polnega delovnega časa in z začasnimi 

prerazporeditvami kadra znotraj AVP.  

Ker se zadev na dolgi rok ne da reševati na tak način smo začeli postopek reorganizacije 

izpitnih centrov. V to smo prisiljeni najmanj iz treh razlogov: 

- Zmanjševanja števila ocenjevalcev zaradi upokojevanj in prostovoljnega odhoda 

- Finančne racionalizacije poslovanja in lažje logistične, pravne in organizacijske 

podpore delu izpitnih centrov 

- Strokovnih argumentov za zmanjšanje števila krajev kjer se opravlja izpit. Želimo 

doseči primerljiv standard in enakovreden preizkus znanja po celi Sloveniji ( 

predvsem so razlike pri praktičnem preizkusu ) 

 

Preoblikovanje oz. reorganizacija je v teku. Potrebno je sprejeti nekaj podzakonskih aktov. 

Prav tako je potrebno zagotoviti ustrezne materialne pogoje z uvedbo elektronskega testiranja. 

Realizacija navedenega na področju izpitnih centrov je predvidena v prvi polovici leta 2014. 
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6 NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

Na izvajanje programa dela Agencije v letu 2013 je predvsem vplivalo pomanjkanje finančnih 

sredstev – rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2013 in inšpekcijski pregled 

izveden s strani Urada RS za nadzor proračuna ter nenazadnje pomanjkanje kadra. 

 

Na podlagi rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 so se proračunska sredstva 

Agencije znižala za 10% oz. 356.681,00 EUR. Na podlagi inšpekcijskega pregleda in ukrepa 

Urada RS za nadzor proračuna je Agencije vrnila v proračun 141.797,54 EUR.  

 

Agencija je zaprosila za soglasje tudi za dodatni 2 zaposlitvi, s katerimi bi lažje izvajala svoje 

naloge, vendar nista bili odobreni. Vključeni bi bili v kadrovski načrt, ena zaposlitev bi bila 

namenjena izvajanju nalog povezanih z rehabilitacijskimi programi in s tem generiranju 

dodatnih sredstev, z drugo zaposlitvijo pa bi si zagotovili večjo kvaliteto in učinkovitost pri 

izvedi projekta ROSEE. 

 

Agencija za realizacijo osnovnega poslanstva in normativno določenih nalog v Zakonu o 

cestah, Zakonu o pravilih v cestnem prometu in Zakonu o voznikih, ki je v preventivni in 

vzgojni dejavnosti, v delu z občinskimi sveti na lokalni ravni, medijski in preventivni podpori 

akcijskega dela na podlagi resolucije in obdobnega načrta, nima zagotovljenih nobenih 

finančnih sredstev. Sredstva, ki jih ima na razpolago v rubriki Drugi materialni odhodki, 

zadostujejo le za pokritje materialnih stroškov. Pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje 

preventivnih in vzgojno izobraževalnih aktivnosti za večjo varnost cestnega prometa bo v 

prihodnjih letih imelo velik vpliv na slabše stanje varnosti cestnega prometa. Težave, s 

katerimi smo se srečali v letu 2013, so predvsem: 

- opustitev normativno določene naloge o preiskovanju dejavnikov nastanka prometnih 

nesreč, 

- ogroženo je zagotavljanje statističnih in podatkovnih baz o prometnih nesrečah 

- ogroženo je izvajanje nalog iz Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega 

prometa 2013-2022, 

- ogroženo je izvajanje nalog iz Obdobnega oz. akcijskega načrta za zagotavljanje 

varnosti cestnega prometa za leto 2014. 

 

Nenazadnje je na delo Agencije vplivalo tudi dejstvo, da so v letu 2013 vodenje Agencije 

izvrševale tri različne poslovodne osebe, kar je imelo vpliv na kontinuiteto in učinkovitost 

poslovanja. Do 14.2.2013 je Agencijo vodil direktor, g. Ljubo Zajc, ki ga je dne 15.2.2013 
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zamenjal vršilec dolžnosti direktorja, g. Franc Pojbič, 15.8.2013 pa je vodenje Agencije 

prevzel vršilec dolžnosti direktorja, mag. Igor Velov. 
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7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

POSLOVANJA 

 

S finančnega zornega kota je bilo poslovanje AVP v letu 2013 ponovno precej oteženo. Na 

podlagi rebalansa proračuna za leto 2013, ki je bil sprejet julija 2013 je AVP v septembru 

pripravila spremenjen program dela in spremenjen finančni načrt AVP za leto 2013. 

Spremenjen finančni načrt je predvidel nižje prihodke in nižje odhodke AVP v letu 2013 od 

prvotno sprejetega programa dela in finančnega načrta AVP za leto 2013. Na AVP smo 

nadaljevali s sprejemanjem varčevalnih ukrepov, ki so bili povezani predvsem z zniževanjem 

vrednosti že podpisanih pogodb, zniževanjem najemnin za poslovne prostore ter zniževanjem 

obratovalnih stroškov (stroški čiščenja, varovanja, telefonije, voznega parka, …).  

 

Dne 29.11.2013 se je Agencija preselila iz poslovnih prostorov na Trdinovi 8 v Ljubljani, za 

katere je imela sklenjeno najemno pogodbo in za te prostore plačevala tržno najemnino, v 

nove poslovne prostore na Kotnikovi 19a v Ljubljani, katerih upravljavec je Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor. 

 

V marcu 2013 so se na Agencijo vrnili trije zaposleni zaradi menjave vlade. V juniju 2013 je 

bil zaposlenim izplačan poračun regresa za leto 2012 skupaj z zamudnimi obrestmi. Vrnitev 

treh zaposlenih na Agencijo in poračun regresa za leto 2012 v prvotnem finančnem načrtu za 

leto 2013 nista bila predvidena. Ob upoštevanju omenjenih dveh dejstev se je načrtovan 

skupen strošek plač za leto 2013 dvignil. Stroški dela so višji tudi zaradi evidentiranja izplačila 

razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (za čas od 

1.10.2010 do 31.5.2012) v skupnem znesku 58.068 EUR, za katero pa sredstva v letu 2013 niso bila 

zagotovljena. 

  

Kljub navedenemu je Agencija poslovala gospodarno in se je prilagodila razmeram v največji 

možni meri, kar se tudi vidi iz podatkov. Glede na obseg izvedenih del in manjšo porabo 

sredstev, je Agencija delo opravljala sicer učinkovito, v kolikor pa se bo trend zmanjševanja 

sredstev nadaljeval, bo to vplivalo na opravljanje poslanstva Agencije, ko ne bo več mogoče 

opravljati vseh nalog, za izvajanje katerih je bila ustanovljena in jih je uspešno opravljala do 

sedaj. 

 

Končno oceno gospodarnosti in učinkovitosti najbolje opišejo doseženi rezultati boljšega 

stanja varnosti cestnega prometa in izvedba vseh zakonskih nalog.  
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8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA 

FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA 

UPORABNIKA 

 

Agencija izpolnjuje obveznost izvajanja notranjega revidiranja. Za leto 2013 je bila notranja 

revizija opravljena v mesecu februarju 2014. Notranja revizija je bila opravljena na področju 

javnih naročil ter kadrovske funkcije s poudarkom na pravilnosti obračuna plač, sistemizacije 

delovnih mest, knjiženja obračuna plač v poslovnih knjigah, arhiviranja in dostopa do osebnih 

map zaposlenih, registriranja delovnega časa (sedež Javne agencije Republike Slovenije za 

varnost prometa ter 16 dislociranih lokacij (izpitnih centrov) po Sloveniji). Notranja revizija pri 

pregledu ni odkrila odstopanj. 
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9 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, 

SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, NA ZDRAVSTVO 

 

Zaradi posledic nesreč na cestnem podsistemu Republika Slovenija letno izgubi 1,76 odstotka 

BDP, pri tem ocenjena materialna škoda zaradi žrtev v prometu znaša približno 600 mio 

evrov na leto. Da bodo zastavljeni cilji programa doseženi, mora RS letno vložiti 5 % 

sredstev od višine materialne škode za učinkovito izvedbo akcijskih programov. 

 

V letu 2013 je bilo stanje varnosti cestnega prometa boljše kot leto poprej. Iz naslova 

zmanjšanja števila  mrtvih in telesno poškodovanih je slovenska družba prihranila  za cca. 27 

mio EUR siceršnjih stroškov žrtev prometnih nesreč. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa je imela s svojim poslovanjem in z izvedbo aktivnosti 

neposreden vpliv na manjše število umrlih in telesno poškodovanih ljudi v prometu, kar 

posledično pomeni večjo stopnja varnosti vseh državljank in državljanov v Republiki 

Sloveniji.  

 

Z izvajanjem dejavnosti na različnih področjih smo neposredno vplivali tudi na okolje ter s 

povezavo javnega in zasebnega sektorja varnosti in varstva pri delu na naslednja področja: 

 

− manjši stroški posledic PN; 

− zmanjšanje povprečne hitrosti na cestnem omrežju in s tem zmanjšanje teže telesnih 

poškodb; 

− manj emisij CO2 v zraku; 

− manj hrupa. 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

52 

10 ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE 

 

Delo v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa je organizirano v Službo za 

splošne zadeve, Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sektor za vozila in voznike 

ter 16 izpitnih centrov. 

 

Kadri: 

 

V Javni agenciji RS za varnost prometa so bili na dan 31.12.2013 zaposleni 103 javni 

uslužbenci.  

101 je zaposlen za nedoločen čas in 2 za določen čas (od tega 1 za nadomeščanje bolniško 

odsotnega javnega uslužbenca in direktor -  za čas mandata). 102 zaposlena štejeta v 

Kadrovski načrt Vlade RS, ena zaposlitev (nadomeščanje) pa ne šteje v Kadrovski načrt 

Vlade RS. 

 

Na 16 izpitnih centrih je zaposlenih 74 ljudi (vsi za nedoločen čas), na sedežu Javne agencije 

RS za varnost prometa pa je zaposlenih 29 ljudi. 

 

V letu 2013 se je na AVP zaposlil en javni uslužbenec, 8 javnih uslužbencev se je upokojilo, 

ena pogodba o zaposlitvi je sporazumno prenehala, enemu javnemu uslužbencu je bila 

pogodba o zaposlitvi odpovedana iz krivdnega razloga. 

 

Vse zaposlitve so skladne s Kadrovskim načrtom Vlade Republike Slovenije. 
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10.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE 
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11 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

PRI (La Prevention Routiere International). Svet za preventivo in vzgojo sodeluje v PRI, 

mednarodni organizaciji za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki združuje nacionalne 

nosilce na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu in skrbi za izmenjavo primerov 

dobre prakse med državami, za usposabljanje na mednarodni ravni, za izmenjavo gradiv in 

informacij na področju prometne vzgoje in za skupno pripravo mednarodnih projektov na 

področju preventive, ki jih na podlagi razpisov financira EU. PRI je bil uspešen povezovalec 

pri nastanku mednarodno uveljavljenih projektov EUCHIRES, VAMOS, BOB.  

 

FERSI (Forum of European Road Safety Institutes) je forum evropskih raziskovalnih 

inštitutov, ki povezuje 18 uveljavljenih raziskovalnih inštitutov s področja varnosti. V 

letošnjem letu se je FERSI preoblikoval v neprofitno formalno združenje s statusom evropske 

nevladne organizacije, katerega soustanovitelj je tudi AVP-SPV. FERSI je nosilec večine 

predlogov za raziskovalne projekte na ravni EU in organizator konzorcijev, ki pripravljajo 

skupno kandidaturo za sofinanciranje raziskovalnih projektov. V zadnjih letih so bili to 

projekti CAST, SUPREME, DRUID, SAFETY NET, PEPPER, SARTRE, ki so zanimivi tudi 

za delo v Sloveniji.  

 

IRTAD – Mednarodna baza podatkov o cestnem prometu in prometnih nesrečah 

IRTAD deluje v okviru organizacije OECD s sedežem v Parizu. Članstvo v tej organizaciji 

omogoča uporabo mednarodne baze podatkov o prometnih nesrečah in drugih podatkov o 

cestnem prometu. IRTAD vključuje tudi sodelovanje v posebni delovni skupini, ki jo 

sestavljajo strokovnjaki varnosti v cestnem prometu in statistiki iz priznanih raziskovalnih 

inštitutov za varnost, predstavniki državnih organov, univerz itn. Vsaka članica ima dolžnost, 

da letno pripravi poročila o stanju razvoja prometne varnosti in da posreduje podatke v bazo 

prometnih nesreč. Vključuje več kot 40 različnih organizacij iz 29 držav. 

 

ETSC – Evropski svet za varnost prometa 

Evropski svet za varnost prometa je neodvisna in neprofitna organizacija, ki sledi cilju 

zmanjšati število in stopnjo poškodovanih v prometnih nesrečah v Evropi. Na osnovi 

podatkov, ki jih pridobi v raziskavah, redno svetuje oblikovalcem politik EU ter nacionalnim 

vladam in organizacijam glede vprašanj o prometni varnosti. Vanj je vključenih 42 

organizacij in več kot 200 strokovnjakov iz vse Evrope, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem 

prometu. Sedež organizacije je v Bruslju. 

 

CIECA – Mednarodna komisija za vozniške izpite 
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Mednarodna komisija za vozniške izpite deluje pod okriljem Evropske komisije; ustanovljena 

je bila že leta 1956. Slovenija je njena članica od leta 2008. Prizadeva si igrati vodilno vlogo 

pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu in spodbujanju razvoja visokih skupnih standardov 

za izdajo vozniških dovoljenj. Članstvo v komisiji nam omogoča neposredno izmenjavo praks 

na področju opravljanja vozniških izpitov in dostop do baze podatkov. Prav tako nam 

omogoča izvajanje analiz meril ocenjevanja na vozniških izpitih in primerjavo opazovalnih 

kazalnikov v državah članicah. 

 

CARE – delovna skupino za evropsko bazo podatkov 

Slovenija je članica delovne skupine za evropsko bazo podatkov pri Evropski komisiji. 

Delovno skupino sestavljajo strokovnjaki, ki delujejo na področju varnosti v cestnem 

prometu. Članstvo omogoča sodelovanje v različnih mednarodnih projektih pod okriljem 

Evropske komisije (DaCoTa). Obveza članice je vsakoletno pošiljanje podatkov o prometnih 

nesrečah v skupno bazo prometnih nesreč. 

 

CITA - izvajalci tehničnih pregledov; ki se nanaša na mednarodne organizacije izvajalcev 

tehničnih pregledov. Sestanki potekajo na 18 mesecev, na njih pa se obravnava problematika s 

področja izvajanja tehničnih pregledov. 

 

ErReg - izvajalci registracije vozil; ki vključuje organizacije, ki pokrivajo področje 

registracije motornih vozil. 

 

Evropski forum mladih za prometno varnost EYFRS (European Youth Forum for Road 

Safety) organizira vsakoletno konferenco oziroma zborovanje mladih iz cele Evrope. Gre za 

povezovanje mladih in zagotavljanje njihove večje vključenosti v prometno varnost. Forum 

zasleduje cilje, ki so opredeljeni v evropskih smernicah za izboljšanje prometne varnosti.  

 

TAAM (Type Approval Authority Meeting) – oddelek vozila sodeluje v združenju, ki se 

nanaša na zagotavljanje skladnosti vozil udeleženih v cestnem prometu, kar vpliva na varnost 

in varovanje okolja.  Gre za združenje homologacijskih organov Evropske unije, ki se sestaja 

dvakrat letno v različnih državah članicah. Sestanke organizirajo posamezne države članice. 

Na skupnih sestankih se zberejo predstavniki posameznih homologacijskih organov EU in 

rešujejo problematiko s področja ugotavljanja skladnosti vozil. Oblikujejo se smernice za delo 

homologacijskih organov EU. 

 

TAAEG (Type Approval Authority Expert Group) - se nanaša na operativno opravljanje 

postopkov ugotavljanja skladnosti vozil, pod okriljem Evropske komisije. Gre za združenje 

homologacijskih organov Evropske unije in Evropske komisije, ki se sestaja okvirno dvakrat 
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letno v Bruslju. Zasedanja so organizirana s strani Evropske komisije. Na skupnih sestankih 

se obravnavajo aktualna vprašanja s področja vozil, ki so pomembna tako z vidika 

operativnega vidika postopkov homologacijskih organov kot tudi z vidika usmeritev za 

spreminjanje ali sprejemanje evropske zakonodaje. 

 

ETAES - evropski sistem homologiranih tipov vozil. Članstvo omogoča homologacijskemu 

organu dostop do baze ažurnih podatkov homologiranih tipov vozil, ki jih oddelek za vozila 

potrebuje pri svojem delu. 
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12 ZAKLJUČEK 

 
Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa je v letu 2013 uresničila zastavljene 
ključne cilje in naloge. Izmed teh nalog oz. ciljev lahko v zaključku izpostavimo najbolj 
obsežne aktivnosti agencije v letu 2013:  

- večja stopnja varnosti cestnega prometa, 
- priprava in sprejem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za 

obdobje 2013-2022 (Ur. l. RS, št. 39/13) 
- vzpostavitev organizacijskih struktur za izvajanje nacionalnega programa; 
- izvajanje evropskega projekta ROSEE, s katerimi smo izobrazili predstavnike 

občinskih svetov o presoji varne cestne infrastrukture in vpeljali inovativni prometno-
tehnični element v Mariboru »Sharrow«;  

- izvajanje lastne dejavnosti na področju voznikov – rehabilitacijski programi, dodatno 
usposabljanje za varno vožnjo, edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice ter 
urejanje področja zdravstvenih pregledov; 

- finančna racionalizacija poslovanja Javne agencije za varnost prometa (zmanjševanje 
stroškov poslovanja); 

- ob zmanjšanih finančnih sredstvih izvedli v omejenem zakonske naloge in s tem delno 
dosegli zastavljene cilje. 
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13 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

AVP ZA LETO 2013 

13.1 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 

 

V letu 2013 je Agencija sklenila z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor Pogodbo o 

izvajanju začasnega financiranja iz sredstev proračuna RS in nadzoru izvajanja financiranja 

Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa v obdobju od 1.1.2013 do 31.3.2013, 

št. 2430-13-100001 v višini 756.551,95 EUR. 

Nato je bila sklenjena Pogodba o izvajanju financiranja iz sredstev proračuna RS in nadzoru 

izvajanja financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa v letu 2013, št. 

2430-13-100018, na podlagi katere so bila za Agencije v okviru zagotovljenih sredstev na 

proračunski postavki 973910 Javna agencija za varnost prometa predvidena sredstva v višini 

2.810.385,12 EUR, ki zajemajo znesek ostanek plana projekta financiranja v višini 

2.810.255,06 EUR in znesek neporabljenih sredstev po pogodbi o začasnem financiranju v 

višini 130,06 EUR. Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju financiranja iz sredstev proračuna 

RS in nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

št. 2430-13-100018 se je spremenila vrednost pogodbe, to je višina financiranja agencije, in 

sicer v znesku 2.573.704,12 EUR. 

 

13.1.1 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 

Za materialne stroške smo v letu 2013 porabili 816.013 EUR. Z lastno dejavnostjo smo 

zaslužili več kot smo planirali, zato smo krili stroške materiala in storitev tudi iz teh 

prihodkov. V letu 2013 je med stroški materiala in storitev tudi vračilo presežkov 

proračunskih sredstev iz let 2010, 2011 in 2012, ki jih je Agencija na podlagi inšpekcijskega 

pregleda vrnila v proračun. Agencija še naprej izvaja obsežne varčevalne aktivnosti.  

 
13.1.2 INVESTICIJE 

V letu 2013 smo za investicije  na AVP porabili 109.011,59 EUR. 

Najvišja investicije AVP v letu 2013 je bila računalniška oprema za elektronske učilnice na 

izpitnih centrih v vrednosti 69.498,18 EUR z DDV. V Sloveniji namreč poteka projekt 

uvedbe Registra voznikov 2. Projekt vodi Ministrstvo za notranje zadeve in je delno 

financiran z evropskimi sredstvi. Vzpostavitev Registra voznikov 2 pogojuje tudi elektronsko 

preverjanje znanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki sedaj testne pole oziroma 

teoretični del izpita opravljajo pisno. Brez elektronskega preverjanja znanja na izpitnih centrih 

tudi projekta Register voznikov 2 ne bo mogoče izvesti v celoti. Sredstva za projekt ne 

vključujejo delovnih postaj, zato mora ta del sredstev zagotoviti država sama. Del delovnih 
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postaj (52 računalnikov) je javna agencija že zagotovila, preostalih 140 delovnih 

postaj/računalnikov pa je Agencija zagotovila do konca leta 2013, saj se zagon aplikacije 

Register voznikov 2 predvideva s pričetkom leta 2014.  

 

13.1.3 PLAČE 

V letu 2013 smo za plače in druge izdatke zaposlenih porabili 2.303.769,07 EUR, za 

prispevke delodajalca za socialno varnost pa  339.930,82 EUR. Za izplačilo plač smo porabili 

manj kot smo planirali.  

 

13.2 RAČUNOVODSKO POROČILO 

13.2.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

13.2.1.1 UVOD 
 

Pojasnila k računovodskim izkazom so pripravljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 

RS št. 115/2002, št. 21/2003, št. 134/2003, št. 126/2004, št. 120/2007 in št. 124/2008), saj je 

na osnovi zakonske podlage in Sklepa o ustanovitve Javne agencije za varnost prometa 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa posredni proračunski uporabnik in 

določeni uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Računovodske usmeritve se niso spreminjale v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom. 

 

V letu 2013 so bile izvedene notranje kontrole poslovanja za leto 2012, ki jih je opravila 

zunanja revizijska družba BDO d.o.o. Priporočila revizije smo upoštevali pri izdelavi 

računovodskega dela poročila in pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2013. 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOG E: 

 

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 

124/2008, 58/2010, 60/2010 - popr., 104/2010, 104/2011): 

− Bilanca stanja 

− Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

− Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

− Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov) 

− Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

− Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

− Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
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− Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti) 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

− Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

− Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

− Pojasnila  k  postavkam  izkaza  prihodkov  in  odhodkov  določenih  uporabnikov  po 

načelu denarnega toka 

13.2.1.2 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCI STANJA 
 

1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

Na dan 31. 12. 2013 izkazujemo naslednja stanja: 

− nabavna vrednost 907.743,56 EUR 

− popravek vrednosti  581.983,76 EUR 

− sedanja vrednost 325.759,80 EUR. 

 

V letu 2013 znašajo naložbe v nova opredmetena sredstva skupaj 109.011,59 EUR. 

 

Konti  skupine  00  in  01  –  Neopredmetena  sredstva  in  dolgoročne  aktivne  časovne 

razmejitve. 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

(dolgoročno odloženi stroški), dolgoročno odloženi stroški razvijanja, premoženjske 

pravice, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna, druga neopredmetena 

sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva, neopredmetena 

sredstva v gradnji ali izdelavi. 

AVP ima neopredmetena osnovna sredstva v višini neodpisane vrednosti na dan 31.12.2013 

61.182,30 EUR, kar predstavlja programsko opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine 

AVP nima v svojih poslovnih knjigah nobenih nepremičnin na dan 31. 12. 2013. 

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

61 

V letu 2013 so bila novo nabavljena naslednja osnovna sredstva v znesku 82.001,51 EUR: 

− računalniška strojna oprema 

− pohištvo 

 

Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s 

Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 132.295,90 EUR.  

 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

Uporabljene amortizacijske skupine: 

− neopredmetena osnovna sredstva – programska oprema 20% 

− pisarniško pohištvo 12% 

− avtomobili 12,5% 

− kombi vozila 20 % 

− računalniška oprema 50% 

− druga računalniška oprema – dodatki  25% 

 

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

2. KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Konti skupine 10 - denarna sredstva v blagajni 

V blagajni je stanje na dan 31.12.2013 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 817,49 EUR in so 

usklajena z zadnjim izpiskom UJP v poslovnem letu 2013. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 400,00 EUR na dan 31. 12. 2013. Glavna 

knjiga je usklajena z odprtimi postavkami v poslovnih knjigah. 
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Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine 

Stanje danih predujmov in varščin znaša 1.406,28 EUR, kar predstavlja varščine za najeme 

poslovnih prostorov. 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 248.641,56 EUR 

na dan 31. 12. 2013. V omenjenem znesku so terjatve do Ministrstva za infrastrukturo in 

prostor RS, kar predstavlja zahtevek za plače izstavljen januarja 2014 za nastale stroške v 

mesecu decembru 2013 ter obveznosti do dobaviteljev v višini 38.641,56 EUR. Terjatev in 

prihodki se poknjižijo po nastanku poslovnega dogodka v leto 2013, plačilo pa prejmemo 

januarja 2014. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe znaša 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja 

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov in znašajo 

4,51  EUR. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31. 12. 2013 v znesku 119.545,10 EUR 

in predstavljajo kratkoročne terjatve do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v znesku 

31.196,87  EUR, terjatev do zaposlenih za akontacije potnih stroškov v višini 249,04  EUR in 

terjatve iz naslova projekta ROSEE v višini 88.099,19 EUR. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2013  0,00 EUR  

 

Konti skupine 30 do 37 – zaloge 

Stanje zalog znaša 0,00 EUR. 

 

3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 1.149,09 EUR in se nanaša na prejete predujme 

iz naslova izvajanja lastne dejavnosti – izvedba tečajev in delavnic. 
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 234.152,64 EUR in predstavljajo: 

− obveznost za čiste plače 160.521,04 EUR, ki so sestavljene iz plače za mesec 

december v znesku 107.032,87 EUR in obveznosti iz naslova izplačila razlike zaradi 

odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v skupnem znesku 

53.488,17 EUR 

− obveznost za prispevke iz bruto plač 35.386,09 EUR 

− obveznost za davek iz bruto plač 17.388,33 EUR 

− druge obveznosti do zaposlenih 20.857,18 EUR – nadomestilo za prehrano med 

delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega, premija dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, zamudne obresti iz plačnih nesorazmerij. 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 38.641,56 EUR in so obveznosti po računih 

dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 

2013 oz. niso bile plačane v letu 2013. 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Druge  kratkoročne  obveznosti  iz  poslovanja  so  izkazane  v  višini  28.846,45  EUR  in 

predstavljajo: 

− obveznosti za prispevke na plače 25.209,52 EUR 

− obveznosti iz pogodbenih razmerij in sejnin 3.357,26 EUR 

− obveznost za potne stroške 279,67 EUR 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 89.655,48  in predstavljajo: 

- 1.556,29  obveznost do proračuna iz naslova upravnih taks 

- 88.099,19 EUR obveznost do proračuna iz naslova projekta ROSEE 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja znašajo 0,00 

EUR. 
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve 

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

Na dan 31. 12. 2013 je stanje le-teh sredstev 0,00 EUR. 

 

4. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 

31.12.2013 znaša 325.759,80 EUR. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2012 368.242,27 EUR

+ uskladitev z Ministrstvom za leto 2013 1.366,37 EUR

+  sredstva ustanovitelja za investicije 109.011,59 EUR

- izločitve -79,08 EUR

- obračunana amortizacija v letu 2013 -132.295,90  EUR

- uskladitev stanja osnovnih sredstev -20.488,45  EUR

Stanje na dan 31. 12. 2013 325.759,80 EUR

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki in 986 presežek odhodkov nad 

prihodki: 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2012 26.262,67 EUR

+ popravek računovodskih napak iz preteklega leta 142.316,63

-Vračilo presežka proračunskih sredstev 141.797,54

-presežek odhodkov nad prihodki leta 2013 48.462,04

stanje na dan 31. 12. 2013 -21.680,28  EUR
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13.2.1.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA OBDOBJE OD 01.01.2013 DO 
31.12.2013 – ZARAČUNANI ODHODKI IN PRIHODKI 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje določenega 

uporabnika. 

 

1. DOSEŽENI PRIHODKI 

 

Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 

Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 01. 01. 2013 do 

31.12. 2013 znašali 3.236.928,21 EUR ob naslednji strukturi: 

− tekoče poslovanje – proračun 3.111.909,19 EUR 

− prihodki iz lastne dejavnosti 40.220,41 EUR 

− prihodki iz sredstev EU 77.898,22 EUR 

− drugi prihodki 6.900,39 EUR 

 

2. CELOTNI ODHODKI 

 

Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.285.390,25 EUR na dan 31. 12. 2013, njihova struktura je 

sledeča: 

− stroški materiala 85.628,52 EUR: Glavni nameni te porabe so: električna energija, 

goriva in maziva, stroški strokovne literature in časopisov, pisarniški material. 

− stroški storitev 527.291,77 EUR: Glavni nameni te porabe so: najemnine poslovnih 

in drugih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, strojne opreme, ter 

druge opreme za nemoteno poslovanje AVP, svetovalne storitve, stroški 

izobraževanje zaposlenih, stroški za službena potovanje zaposlenih, stroški 

varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, komunalnih storitev, tiskarskih in 

oglaševalskih storitev povezanih z dejavnostjo. 

− stroški dela 2.617.224,70 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 

materialni prejemki zaposlenih. V stroških dela so zajeti tudi stroški izplačila razlike 

zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (za 

čas od 1.10.2010 do 31.5.2012) v skupnem znesku 58.068,00 EUR. 

− drugi stroški 55.245,26 EUR – drugi stroški, stroški dela preko študentskega servisa, 

avtorske pogodbe, sejnine, podjemne pogodbe in članarine. 
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Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je znašala v letu 2013 v vrednosti 

132.295,90 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstev prejetih v 

upravljanje. 

 

Ob pregledu poslovanja AVP v poslovnem letu 2013 in analizi prihodkov in odhodkov v 

skladu z računovodskim načelom je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 

48.462,04 EUR, ki je posledica vključitve stroškov izplačila razlike zaradi odprave tretje 

četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v skupnem znesku 58.068,00 

EUR, za katera pa Agencija v letu 2013 ni imela zagotovljenih sredstev. Na možnost 

presežka odhodkov nad prihodki, ker so zagotovljena sredstva v letu 2013 zaradi 

rebalansov in vračil premajhna, je Agencija na sestanku dne, 5.9.2013, opozorila 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ministrstvo je kasneje zagotovilo del 

manjkajočih sredstev v višini 120.000,00 EUR. 

 

13.2.1.4 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 

 

1. PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Skupni znesek prihodkov po načelu denarnega toka 3.426.458,38 EUR. 

 

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki 

V obdobju poslovanja 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 so nedavčni prihodki izkazani vrednosti 

111.449,76 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk: 

− prihodki od obresti 49,37 EUR 

− drugi prihodki od lastne dejavnosti 36.245,90 EUR – prihodki od izvedbe tečajev in 

delavnic 

− regresni prihodki  53.677,37 EUR – refundacije s strani ZZZS 

− drugi prihodki 21.280,76 – razni odtegljaji zaposlenim, vračila napačnih nakazil, 

prihodki po odločbah 

 

Konti skupine 74 – transferni prihodki 

V poslovnem letu 2013 je AVP prejela sredstva iz državnega proračuna v vrednosti 

3.312.518,59, katera so bila uporabljena za materialne stroške in storitve za nemoteno 
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poslovanje, za plače zaposlenih z vsemi dodatki v AVP in za investicije oziroma za 

nabavo osnovnih sredstev v letu 2013. 

 

Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije 

AVP je prejela sredstva iz EU v vrednosti 2.490,03 EUR v poslovnem letu 2013 iz naslova 

vračila potnih stroškov. 

 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka 3.568.722,40 EUR 

 

Konti skupine 40 – tekoči odhodki 

V poslovnem letu 2013 AVP izkazuje tekoče odhodke po načelu denarnega toka v znesku 

3.568.722,40  EUR, njihova struktura je sledeča: 

− plače in drugi izdatki zaposlenih 2.303.769,07 EUR 

− prispevki delodajalcev 339.930,82 EUR 

− izdatki za blago in storitve 816.013 EUR – večji izdatki so: najemnine poslovnih in 

drugih prostorov, stroški oglaševalskih storitev in objav, tiskarske storitve, stroški 

energije, stroški tekočega vzdrževanja, mobilna in stacionarna telefonija, stroški goriv, 

potni stroški zaposlenih na službenih potovanjih, finančno računovodske storitve, 

revizorske in svetovalne storitve…. V letu 2013 je med izdatki za blago in storitev 

tudi vračilo presežkov proračunskih sredstev iz let 2010, 2011 in 2012, ki jih je 

Agencija na podlagi inšpekcijskega pregleda vrnila v proračun. 

 

Konti skupine 42 – investicijski odhodki 

Investicijski odhodki poslovnega leta 2013 so izkazani v znesku 109.011,59 EUR in so nastali 

ob nabavi novih osnovnih sredstev –strojne računalniške opreme, pohištva opreme…. 

 

Ob pregledu poslovanja AVP in analizi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini  142.264,02 EUR. 
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13.2.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI1 

13.2.2.1 SPLOŠNI PODATKI 

 

                                                 
1 Javna agencija RS za varnost prometa je v letu 2013 spremenila svoj poslovni naslov. Dne 29.11.2013 se je Agencija 

preselila s Trdinove 8 v Ljubljani, na Kotnikovo 19a v Ljubljani. Računovodski izkazi iz AJPES-a za leto 2013 sicer še 

izpisujejo naslov Trdinova 8, Ljubljana. 
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13.2.2.2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013 
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13.2.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 
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13.2.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 
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13.2.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 
01.01.2013 DO 31.12.2013 
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13.2.2.6 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 
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13.2.2.7 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2013 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

79 

13.2.2.8 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL V LETU 2013 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

80 

 
 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

81 

13.2.2.9 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 
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13.2.2.10 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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14 PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO 

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

86 

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

___________________________________________________________________________ 

87 

15 PRILOGA 2: ANALIZA VARNOSTI CESTNEGA 

PROMETA V LETU 2013 

IZHODIŠČA 

− Analizirano je obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

− Podatkovni vir so statistični podatki o prometnih nesrečah, ki so se zgodile v 
Republiki Sloveniji, evidentirani pri Ministrstvu za notranje zadeve. 

− Analiza temelji na primerjavi stanja varnosti med letoma 2012 in 2013. 
 

ANALIZA STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU ZA LETO 2013 
 

1. Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2009 - 2013*) 

posledice (poškodovani) 

LETO 
št. 

prometnih 
nesreč 

št. prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 
smrt 

huda tel. 
poškodba 

lažja tel. 
poškodba 

skupaj poškodovani 
(H+L) 

2009 20592 8588 171 1032 11082 12114 
2010 21347 7560 138 865 9451 10316 
2011 22913 7218 141 919 8754 9673 
2012 22035 6864 130 848 8300 9148 
2013* 18817 6504 125 703 7988 8691 

primerjava 13/09 -9% -24% -27% -32% -28% -28% 
primerjava 13/12 -15% -6% -4% -17% -4% -5% 

*Začasni podatki z datumom obdelave 20. januar 2014 

Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah 
za obdobje zadnjih petih let. Leto 2013 je bilo z vidika števila prometnih nesreč in posledic 
le teh najuspešnejše do sedaj. Primerjava zadnjih dveh let (2012 in 2013) kaže na 
zmanjšanje števila prometnih nesreč (-15 %) ter zmanjšanje števila prometnih nesreč s 
telesno poškodbo (-6 %). V letu 2013 je na slovenskih cestah umrlo 125 udeležencev 
cestnega prometa, kar je 5 manj kot v letu 2012 (-4 %). Prav tako se je zmanjšalo število 
telesno poškodovanih v prometnih nesrečah, saj se je hudo telesno poškodovalo 697 oz. 18 % 
manj kot v letu 2012 in lažje telesno poškodovalo 7.956 oz. 4 % manj kot v letu 2012. 
 

2. Umrli udeleženci v cestnem prometu po mesecih v letih 2012 in 2013* 

Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po mesecih
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Graf nam prikazuje število umrlih udeležencev po mesecih v 2012 in 2013 ter napoved števila 
umrlih v letu 2013. Statistična napoved AVP je osnovana na podlagi eksponentnega trenda 
zmanjševanja števila umrlih in primerjalnega štiriletnega obdobja 2009 - 2012. Primerjalno v 
zadnjem letu beležimo poslabšano stanje varnosti v cestnem prometu predvsem v mesecu 
marcu in aprilu, saj je lani v omenjenih mesecih umrlo 18 ljudi, v predlanskem letu pa 8. Stanje 
prometne varnosti se je stabiliziralo v mesecu maju, v poletnih mesecih pa se je število umrlih 
krepko zmanjšalo, še najbolj v mesecu avgustu. V poletnih mesecih lanskega leta je umrlo 31 
ljudi, v predlanskem poletnem obdobju pa 48 (zmanjšanje za 35 %). V septembru se je stanje 
varnosti poslabšalo, saj je umrlo kar 16 udeležencev, največ v letu 2013. V oktobru in 
novembru se je stanje prometne varnosti malce izboljšalo, žal pa je v decembru ponovno 
sledilo slabše stanje, saj je umrlo 14 udeležencev (primerjalno največ v zadnjem 5 letnem 
obdobju 2009 - 2013).  
Stanje varnosti v cestnem prometu za leto 2013 je malenkostno slabše od statistične napovedi 
AVP, kjer naj bi v letu 2013 umrlo 120 udeležencev cestnega prometa (razpon v statistični 
napovedi je bil med 115 in 125 umrlimi). 
 

3. Umrli udeleženci v cestnem prometu 

Umrli udeleženci v cestnem prometu

1919

12

22

52

20
1716

21

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

 voznik osebnega

avtomobila

voznik enoslednega

motornega vozila

 kolesar  potnik  pešec

Št
. u

m
rl

ih

2012 2013

+5 %-11 %
+33 %

-5 %

-21 %

 
*Začasni podatki z datumom obdelave 20. januar 2014 

Največjo porast števila mrtvih udeležencev v cestnem prometu beležimo v lanskem letu 
pri kolesarjih, saj jih je v preteklem letu umrlo 16 (v letu 2012 – 12 mrtvih) oz. za 33 % več 
kot v letu 2012. Prav tako se je povečalo število umrlih pešcev. V preteklem letu jih je 
namreč umrlo 20 (v letu 2012 – 19 mrtvih), oz. za 5 % več kot v letu 2012. 
Število umrlih se je v primerjalnem obdobju najbolj zmanjšalo pri voznikih osebnega 
vozila – lansko leto 41 mrtvih (predlani 52) oz. zmanjšanje za -21 % ter pri potnikih – 
lansko leto 17 mrtvih (predlani 19) oz. zmanjšanje za -11 %. Število umrlih se je prav tako 
zmanjšalo pri voznikih enoslednih motornih vozil – lani 21 mrtvih (predlani 22) oz. 
zmanjšanje za -5 %.  
Pri ostalih udeležencih beležimo povečanje umrlih pri voznikih traktorja – lani 4 mrtvi 
(predlani 1) ter pri voznikih tovornih vozil – v preteklem letu 4 mrtvi (predlani 2). Število 
umrlih pri ostalih udeležencih se je zmanjšalo – lani 2 mrtva (predlani 3). 
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4. Umrli udeleženci v cestnem prometu po statističnih regijah 

 
                                                                                            *Začasni podatki z datumom obdelave 20. januar 2014 
Največ udeležencev v cestnem prometu je v preteklem letu, v primerjalnem obdobju, 
umrlo v Osrednjeslovenski regiji – 21 (v letu 2012 - 24) in Savinjski regiji – 20 (v letu 
2012 - 16). Opozoriti velja še na Podravsko regijo – lani umrlo 16 udeležencev (v letu 2012 
- 15) ter na Gorenjsko regijo – lani umrlo 15 udeležencev (v letu 2012 - 16). V določenih 
regijah je število umrlih doseglo ter preseglo zgornjo dovoljeno mejo števila umrlih, ki velja 
za posamezno statistično regijo. Regiji, kot sta Spodnjeposavska in Notranjsko-kraška, sta 
ciljno število oz. zgornjo dovoljeno mejo umrlih v letu 2013 presegli za več kot 100 % 
(skupaj je v omenjenih regijah umrlo 20 udeležencev, kar je za 13 mrvih več kot je bilo 
opredeljeno z zgorno mejo). Še posebej zaskrbljujoči podatki o smrtnih žrtvah za preteklo 
leto so v Spodnjeposavski regiji, kjer porast le teh presega povprečje smrtnih žrtev zadnjih 5 
let v tej regiji za 250 %. Ostale regije, ki so dosegle ali presegle zgornjo dovoljeno mejo 
umrlih v 2013, so: Obalno-kraška, Gorenjska, Pomurska in Savinjska. Regije, kot so 
Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Zasavska, Koroška in Podravska, niso dosegle dovoljeno 
mejo števila umrlih v letu 2013. 
 

5. Vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom 

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom v lanskem letu so 
neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma smer vožnje ter neupoštevanje pravil o 
prednosti. Zaradi naštetih vzrokov so na slovenskih cestah v letu 2013 umrli 105 udeleženci v 
cestnem prometu, kar znaša 84 % vseh umrlih na slovenskih cestah v lanskem letu. 

• Zaradi neprilagojene hitrosti se je v lanskem letu pripetilo 46 prometnih nesreč 
s smrtnim izidom, umrlo je 49 oseb (v letu 2012 – 53 mrtvih). 
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• Zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje se je v lanskem letu pripetilo 26 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 27 oseb (v letu 2012 – 40 
mrtvih). 

• Zaradi neupoštevanja pravil o prednosti se je v lanskem letu pripetilo 25 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 29 oseb (v letu 2012 – 11 
mrtvih). 

6. Vožnja pod vplivom alkohola 

V lanskem letu se je pripetilo 1637 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran 
udeleženec. Število omenjenih prometnih nesreč se je primerjalno zmanjšalo za 11 % 
(predlani v enakem obdobju 1832).  
Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zmanjšalo 
za 24 % (leta 2012 – 42, lansko leto 32 povzročiteljev). V omenjenih nesrečah se je zmanjšalo 
tudi število mrtvih in sicer za 19 % (iz 43 mrtvih v letu 2012 na 35 mrtvih v letu 2013).  
Prav tako na področju vožnje pod vplivom alkohola beležimo zmanjšanje prometnih nesreč s 
poškodbo. Tako se je v preteklem letu hudo telesno poškodovalo 31 % manj udeležencev 
kot v letu 2012 (lani – 127 hudo telesno poškodovanih, leta 2012 – 184 hudo telesno 
poškodovanih). 
 

7. Ocena stanja prometne varnosti 

Primerjava podatkov zadnjega petletnega obdobja je spodbudna z vidika zmanjšanja posledic 
prometnih nesreč. Pomemben pozitiven premik na področju varnosti cestnega prometa se je 
zgodil leta 2008 z uvedbo vinjet. Znaten vpliv na izboljšanje prometne varnosti, predvsem 
glede znižanja števila smrtnih žrtev in poškodb, je imela leta 2011 sprejeta strožja prometna 
zakonodaja (ZPrCP, ZCes-1, ZMV, Zvoz), ki je posegla predvsem na področje najhujših 
prometnih prekrškov (npr. vožnja v nasprotno smer po AC, vožnja pod vplivom alkohola, 
prekoračitev hitrosti znotraj naselja).  
Trend števila mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu je od leta 2008 v stalnem 
upadanju in vzporeden z evropskim povprečjem, z manjšo izjemo v letu 2011, ko je število 
prometnih nesreč in posledic le teh naraslo. Slovenija je v letu 2013 beležila manj žrtev 
prometnih nesreč kot v letu 2012 in predhodnih letih. Primerjalno se torej na letni ravni 
izboljšuje prometna varnost. Leto 2013 pa je glede na statistične podatke prometno najbolj 
varno v zgodovini Republike Slovenije. 
Skladno s sprejetim Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 
2022, sledimo strateškim ciljem in sicer, da na slovenskih cestah do konca leta 2022 ne sme 
umreti v prometnih nesrečah več kot 35 oseb na 1 milijon prebivalcev (70 mrtvih) in da se ne 
sme hudo telesno poškodovati več kot 230 oseb na 1 milijon prebivalcev (460 hudo telesno 
poškodovanih). 






