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1 OSNOVNI PODATKI O AVP
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Skrajšan naziv: AVP
Sedež: Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3788164000
Davčna številka: 23272856
Šifra proračunskega uporabnika: 16560
Šifre dejavnosti: 46.19, 47.91, 58.1, 59.1, 59.2, 63.11, 72.1, 72.2,
73.20, 85.5
Številka podračuna pri UJP: SI56 01100 60000 34943
Telefonska številka: 01 400 8961
Številka faksa: 01 400 8875
Elektronski naslov: info@avp-rs.si
Spletna stran: www.avp-rs.si
Direktor: Ljubo Zajc
Predsednik Sveta agencije: Vinko Može
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1.1 SVET AGENCIJE
Člani Sveta agencije so imenovanih s strani ustanovitelja agencije in izbranih 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.
- Vinko Može, predsednik
- prof. dr. Ivan Prebil
- mag. Emilija Placer Tušar
- Branko Celar
- Danijel Žibret
- Vesna Kerstin Petrič
- Jožef Zimšek
- prof. dr. Tomaž Tolazzi
- Ivan Voh
- Doroteja Omerzu Simič
- Geza Farkaš.
Člani Sveta agencije so se v letu 2011 sestali na osmih rednih 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 seji dne 20.1.2011 je Svet agencije obravnaval napoved stanja varnosti cestnega prometa
za leto 2011, revidiran Program dela in finančni načrt AVP za leto 2011 in Tarifo o
nadomestilu stroškov in plačilu storitev javne agencije. Poleg tega pa so obravnavali tudi
prioritetne aktivnosti agencije na področju varnosti cestnega prometa za leto 2011, in sicer
pripravo programov za zmanjševanje povprečnih hitrosti v naselju, pripravo programa
promocije nove prometno varnostne zakonodaje, programa aktivnosti za večjo vključenost
občin v prometno varnostni sistem, pripravo nacionalnega programa do leta 2021 ter prenos
izpitnih centrov na AVP.
Na naslednji seji dne 3.3.2011 je bil izbran revizor za izvedbo revizije Letnega poročila AVP
za leto 2010, predstavljen je bil nov nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje
2012-2021, kateremu je sledila splošna razprava o programu (s finančnega vidika in
interdisciplinarnega sodelovanja pri implementaciji NPVCP, politične koordinacije, tujih

___________________________________________________________________________
2

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
smernic, okoljskega vidika ter z drugih vidikov, kot so pomen vzgoje in izobraževanja, vloge
civilne družbe, vseživljenjskega učenja itd.) in o aktualni prometni problematiki v Sloveniji.
Dne 31.3.2011 je Svet agencije obravnaval organizacijske akte za delovanje agencije,
Pravilnik o priznanjih in nagradah na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ter
javni poziv in ustanovitveni akt za člane Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
RS kot posvetovalnega telesa Sveta agencije. Člani Sveta agencije so obravnavali tudi
Mobilnostni načrt Javne agencije RS za varnost prometa, ki se nanaša na učinkovito porabo
energije in čisto okolje ter na potrebe po spremembi potovalnih navad v mestih.
Na majski seji, dne 26.5.2011, so člani sveta obravnavali aktualno stanje varnosti cestnega
prometa v prvem četrtletju letošnjega leta. Določili so kriterije za ustanovitev Odbora za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, sprejeli datume za podeljevanje priznanj AVP
ter potrdili revidirano letno finančno poročilo AVP za leto 2010. Svet agencije je sprejel
spremembe programa dela in finančnega načrta AVP za leti 2010 in 2011, na podlagi
odločitve ministra za promet dr. Vlačiča o dodelitvi dodatnih finančnih sredstev v višini
400.000 EUR. Svet agencije je jasno izrazil stališče o nesprejemljivih okoliščinah povezanih z
nejasno in nepopolno prometno signalizacijo na nekaterih državnih cestah. Glede
problematike delovanja občinskih redarstev so izpostavili nujnost njihovega dela,
usmerjenega predvsem v preprečevanje in odkrivanje najhujših prekrškov, ki so vzrok
prometnim nesrečam. Poleg tega pa bi bilo potrebno več pozornosti nameniti njihovi
dejavnosti urejanja prometa predvsem v bližini šol in vrtcev.
Dne 22.9.2011 so člani sveta obravnavali aktualno stanje varnosti cestnega prometa; finančno
poročilo poslovanja agencije za obdobje prvih šestih mesecev letošnjega leta, Spremembo
akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest AVP ter program aktivnosti ob 40letnici Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Člani sveta so se seznanili tudi s
prispelimi kandidaturami za člane Odbora za preventivo, ki je stalno posvetovalo telo Sveta
agencije in ima 15 članov.
Na oktobrski seji, dne 13.10.2011, je Svet agencije je potrdil poročilo finančnega poslovanja
AVP za obdobje prvih šestih mesecev ter potrdil predlagane člane Odbora za preventivo.
Člani sveta so se seznanili z aktivnostmi in prevzemom izpitnih centrov na AVP ter
rebalansom finančnega načrta AVP za leto 2011.
Na seji dne 10.11.2011 so svetniki obravnavali aktualno stanje varnosti cestnega prometa,
potrdili so poročilo finančnega poslovanja AVP za obdobje devetih mesecev, pri katerem je
bilo ugotovljeno, da AVP finančno posluje skladno z letnim načrtom. Ob tem so bili
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seznanjeni s prihodki, stroški in posameznimi poslovnimi dogodki prvih devetih mesecev
letošnjega leta. Svet AVP je sprejel Pravilnik o ukrepih dostojanstva zaposlenih v AVP. Ta
pravilnik določa ukrepe, s pomočjo katerih se v AVP zagotavlja delovno okolje, v katerem se
spoštuje dostojanstvo zaposlenih. Člani sveta so imenovali tričlansko komisijo za izbor
prejemnikov priznanj AVP. Člani komisije so g. Jože Režonja (Odbor za preventivo), g. Ivan
Voh (Svet agencije) in g. Bojan Oblak (AVP).
Na decembrski seji, dne 8.12.2011, je Svet agencije poleg rednih zadev (stanje varnosti
cestnega prometa, Program dela in finančni načrt AVP ter obravnava Spremembe akta o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest), sprejeli tudi Pravilnik o javnem
naročanju, s katerim se imenuje stalna komisija ter imenovali prejemnike priznanj AVP.
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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 sta dva člana:
- Peter Umek, Fakulteta za varnostne vede
- 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 začel na ustanovni seji, dne 27.10.2011 ter v letu
2011 sestankoval na skupno dveh sejah. Od Odbora za preventivo se pričakuje čim več rešitev
in predlogov za izboljšanje prometne varnosti v Sloveniji ter poudarjanje pomena civilne
družbe ter s tem širjenje kroga delovanja. Po predstavitvah obeh kandidatov za predsednika g. Zaletel (ZZŠAM) in g. Režonja (SPV) sta predstavila vizijo delovanja Odbora za
preventivo in njune zamisli, je bil s tajnim glasovanjem za predsednika izglasovan g. Režonja.
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2 UVOD
Javna agencija RS za varnost prometa kot osrednja ustanova za varnost prometa je 1.
septembra 2010 po sklepu vlade začela opravljati pomembne 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 bil s prevzemom 85 zaposlenih na 16 izpitnih centrih po
Sloveniji organizacijsko in funkcionalno dokončno vzpostavljen nacionalni sistem varnosti
cestnega prometa.
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 ter v razmerju stroškov in koristnih
finančnih in materialnih resursov; tako sta na enem mestu zagotovljeni večja odgovornost in
preglednost delovanja prometnega varnostnega sistema. Agencija je v letu 2011 zagotavljala
organizacijo in izvajanje raziskovalno-analitskega dela na področju varnosti prometa,
predvsem načrtno povezovanje in analiziranje različnih zbirk podatkov. V okviru agencije
smo vzpostavili presojo varnosti cestne infrastrukture, pomembno vlogo pa je imela agencija
tudi pri medijskih kampanjah v okviru preventivnih akcij.
Za leto 2011 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 uspešno opravila
svoje naloge ter uresničevala nacionalno vizijo in lastno vizijo ter poslanstvo.
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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 2011 temeljilo na naslednjih zakonih:









Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010),
Zakon o pravilih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 109/2010),
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010),
Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010),
Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/2004),
Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list
RS, št. 96/2010),
Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št.
31/09 in 78/09),



Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih vozil (Uradni list RS, št. 125/03,
80/04, 75/05, 82/07 in 96/09),





Pravilnik o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 52/11)
Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09 in 9/10)
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 v AVP (sprejet na Svetu
AVP 18. 8. 2010),
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v AVP (sprejet na Svetu AVP 11. 11. 2010),
Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v AVP (sprejet na Svetu AVP, dne 1.7.2011),







Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v AVP (sprejet na Svetu AVP 22. 9. 2011),



Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike
Slovenije za varnost prometa (sprejet na Svetu AVP 8. 12. 2011),
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,
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Sporočila 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,
Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: Čas za sinergijo)
(Uradni list RS, št. 58/2006),
Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2010 in 2011
(sprejela Vlada RS na 61. redni seji 30. 12. 2009).

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:
− 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;
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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;
− 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 2011
dolgoročno zastavila naslednje cilje:
− 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.
− Z združitvijo kadrov, financ in potencialov znanja ter izkušenj v javni agenciji
zagotoviti večjo učinkovitost in racionalizacijo dela državne uprave ter preglednejšo
odgovornost obstoječih organov in organizacij, ki so razdrobljeno in neusklajeno
delovali znotraj posameznih ministrstev ter njihovih organov v sestavi (MZP, MNZ,
MJU, DRSC, policija, izpitni centri). Cilj agencije je zagotoviti pregledno,
racionalnejšo rabo kadrovskih in finančnih resursov na področju prometne varnosti.
− 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 ...).
− Agencija bo zagotavljala analize in raziskave, kar bo predstavljalo osnovo za
stroškovno učinkovitejše načrtovanje, izvajanje in za ocenjevanje ključnih nacionalnih
prometnovarnostnih procesov.
− 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 2010 in
2011 in realizacije omenjenega načrta je razvidno, da so bili cilji doseženi. Agencija je v letu
2011 racionalno in uspešno 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. V letu 2011 je agencija organizirala
strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest, katerim so bile po končanem
usposabljanju podeljene licence. Z vključitvijo v mednarodni projekt DACOTA se je začel
vzpostavljati sistem neodvisnih preiskovalcev dejavnikov nastanka prometnih nesreč. V
sklopu sistema neodvisnega preiskovanja prometnih nesreč je v teku priprava ustrezne
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metodologije. Področje varnosti v predorih je ostalo v pristojnosti Ministrstva za promet –
Direktorata za ceste.
Uspešno smo začeli tudi izvajanje lastne dejavnosti na področju voznikov, in sicer z
rehabilitacijskimi programi (program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, edukacijske
delavnice in psihosocialne delavnice ter urejanje področja zdravstvenih pregledov s
svetovanjem in programov za zdravljenje odvisnosti), katerih namen je resocializacija
voznikov povratnikov prometnih kršitev, predvsem s spremembo voznikovega razmišljanja,
stališč in pogledov na prometno varnost. V letu 2011 smo izpeljali tudi vse postopke za
prijavo na evropski projekt ROSEE (Road Safety in South East European Regions), ki se bo
začel v mesecu oktobru 2012. V okviru projekta bo agencija sodelovala kot projektni partner s
poudarkom na izboljševanju prometne varnosti najbolj ranljivih skupin udeležencev v
prometu (kolesarji, motoristi, pešci itn.).
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. V
letu 2011 je agencija opravila tudi nekatere raziskave oz. študije, npr. za štetje uporabe
varnostnih čelad, uporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter
napoved stanja varnosti cestnega prometa za leto 2012.
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, Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.,
TNT, d. o. o., in drugi.
Še podrobneje so bili zastavljeni nekateri drugi cilji in naloge agencije, ki so se v letu 2011
tudi uspešno izvedli. Pripravljena in usklajena je bila nova Resolucija o nacionalnem
programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2012–2021. Resolucija je še v vladni
proceduri in še ni bila sprejeta, zato so tudi obdobni načrti pripravljeni v obliki osnutka.
Postavljen je bil tudi cilj zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter varnosti v cestnem
prometu, kjer so se v letu 2011 že uspešno začele izvajati določene aktivnosti, kot so: priprava
priročnika za delodajalce, izobraževanje in pridobivanje informacij v okviru projekta PRAISE
___________________________________________________________________________
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s sodelovanjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter povezava z Zbornico za
varnost in zdravje pri delu ter Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije. Agencija je
sodelovala v mednarodnih projektih na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu,
usposabljanju voznikov in varnosti vozil, kot so: DRUID, SARTRE, DACOTA, PRAISE itn.
ter v različnih mednarodnih organizacijah. Sodelovali smo tudi pri uveljavljanju nacionalne
alkoholne politike, ki je potekalo v okviru Sveta za alkoholno politiko, ki ga koordinira
Ministrstvo za zdravje. Upoštevali smo tudi okoljski vidik in pripravili Mobilnostni načrt za
Javno agencijo RS za varnost prometa. 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, varnost v turistični sezoni, Podravje, sekcijsko merjenje
hitrosti, 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
V AVP delujejo štiri notranje organizacijske enote, ki so imele in imajo opredeljene lastne
cilje in kazalnike.

5.1 SEKTOR ZA RAZVOJ IN ZA KOORDINACIJO VARNOSTI
PROMETA
Služba za analize, razvoj in za koordinacijo se je v decembru 2011 s spremembo Akta o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za
varnost prometa (št. 1000-1/2011/9, sprejeto dne 8. 12. 2011) preimenovala v Sektor za razvoj
in koordinacijo varnosti prometa ter 1. 1. 2012 prevzela 16 izpitnih centrov, ki so bili prej
organizirani v okviru upravnih enot. S tem zadnjim organizacijskim dejanjem je bila
opravljena sklepna faza posodobitve že krepko postaranega nacionalnega sistema varnosti
cestnega prometa.
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa je izvajal razvojne, strokovne in druge
naloge s področja varnosti prometa, analitsko-raziskovalne naloge, povezane z varnostjo
prometa, neodvisno preiskovanje dejavnikov nastanka prometnih nesreč s smrtnim izidom,
izvaja strokovne naloge, pripravlja Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega
prometa in obdobnih načrtov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Sektor za razvoj in
koordinacijo varnosti prometa je skrbel za vpetost Slovenije v mednarodni prostor,
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in združenji, ki delujejo na področju varnosti
prometa. Dejavno je sodeloval in spremljal delo v drugih državah, preverjal ustreznost naših
rešitev, prenašal informacije in znanja ter predstavljal naša spoznanja v mednarodnem okolju.
V letu 2011 je Sektor za razvoj in koordinacijo uresničeval naloge, ki izhajajo iz Sporazuma
med EU in Republiko Slovenijo na področju varnosti prometa, sodeloval pri oblikovanju
politike na področju varnosti cestnega prometa ter opravljal operativne in strokovne naloge, ki
se nanašajo na področje varnosti prometa. V letu 2011 je aktivno potekalo proučevanje,
načrtovanje, analiziranje in predlaganje strokovnih osnov za izdelavo Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in
predpisov s tega področja.
V Sektorju za razvoj in koordinacijo so se v letu 2011 načrtovale, koordinirale in vodile
naslednje preventivne akcije za večjo varnost v cestnem prometu:
− Varnostni pas,
− Kolesar,
− Varnost v turistični sezoni,
___________________________________________________________________________
13

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
− Varnost v Podravju.
Sodeloval je v preventivnih akcijah, ki so jih vodili drugi organi (policija, Ministrstvo za
zdravje):
− Hitrost,
− Vozniki enoslednih motornih vozil,
− Alkohol.

Preventivna akcija Varnostni pas s sloganom ''Pripnite se in
doživite!'' je potekala od 16. do 30. maja 2011. 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.

V poletnih mesecih smo izvajali preventivno akcijo Varnost v turistični sezoni, s katero smo
želeli izboljšati prometno varnost in hkrati dvigniti stopnjo osveščenosti vseh udeležencev v
prometu o nevarnosti alkohola in neprilagojene hitrosti ter hkrati tudi opozoriti na varnost
motoristov, ki so v poletnih mesecih prisotni na naših cestah v večjem številu.
Zaradi kritičnega stanja prometne varnosti v Podravju v prvi polovici lanskega leta, smo v
Sektorju za razvoj in koordinacijo varnosti prometa organizirali dodatno preventivno akcijo za
večjo prometno varnost v Podravju. Za dodatne aktivnosti, ki so se izvajale od junija pa do
konca leta v Podravju smo prejeli dodatnih 400.000 € s strani ministra za promet, pri izvajanju
aktivnosti pa so se nam pridružili številni sodelujoči, od ministrstev, PU Maribor, DARS,
Mariborska kolesarska mreža, SPV občine Maribor in drugi.

___________________________________________________________________________
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Vozniki enoslednih motornih vozil so ena od najbolj
ogroženih skupin udeležencev v prometu. S ciljem
zmanjšanja števila prometnih nesreč z udeležbo voznikov
enoslednih motornih vozil in zmanjšanja posledic teh
prometnih nesreč, je Sektor za razvoj in koordinacijo
varnosti prometa aktivno sodeloval pri preventivni akciji.
Poleg zagotovitve medijskega oglaševanja, smo v najbolj
kritičnih spomladanskih in poletnih mesecih (med vikendi)
pripravljali radijske informacije s ključnimi prometnovarnostnimi poudarki namenjenim motoristom in drugim
voznikom. Za leto 2012 se pripravlja nova podoba
preventivne akcije.

Kljub temu, da se število voznikov
pod
vplivom
alkohola
med
povzročitelji prometnih nesreč v
zadnjih letih zmanjšuje, je alkohol še
vedno problem na naših cestah. V
Sektorju za razvoj in koordinacijo
varnosti
prometa
skušamo
s
preventivnim delovanjem v akciji
''0.0 šofer – trezna odločitev'' vplivati na vedenje in odločitve voznikov ter drugih
udeležencev v prometu, da se zavedajo nevarnosti, ki jo lahko povzroči alkohol v prometu.

Poleg omenjenih preventivnih akcij, smo
v letu 2011 pripravili tudi dve novi akciji,
in sicer na temo nevarnosti uporabe
mobilnih telefonov med vožnjo ter
preventivno akcijo za večjo varnost
kolesarjev. Obe akciji se bosta začeli
izvajati v letu 2012. S preventivno akcijo
''Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati
živ!'' želimo osvestiti vse voznike o
nevarnosti uporabe mobilnih telefonov
___________________________________________________________________________
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med vožnjo. V Sektorju za razvoj in koordinacijo varnosti prometa smo izpeljali vse postopke
odkupa avtorskih pravic za znani in večkrat nagrajeni izsek iz preventivnega filma ''COW'', v
lasti Gwent Independent Film Trust, na katerem tudi temelji nova akcija, za katero je bila
dodatno izdelana kreativna zasnova (radijski spot, spletna podstran, letaki, plakati in drug
material). AVP je bila tudi naročnik raziskave o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo v
Sloveniji, ki je bila opravljena v decembru 2011 na vzorcu 800 oseb. Zaskrbljujoči rezultati
raziskave so objavljeni na spletnih straneh AVP. V mesecu januarju 2012 pa je bila opravljena
še evalvacija preventivne akcije. Evalvacija in skupno poročilo o izvedbi preventivne akcije,
je prav tako objavljeno na spletnih straneh AVP.

Druga nova preventivna akcija, ki je
bila pripravljena v letu 2011, bo
varnosti
namenjena
večji
kolesarjev. Pripravljena je bila
celotna krativna zasnova (2 kratka
TV spota s preventivno vsebino, ki
opozarjata voznika in kolesarja na
previdnost; plakati, letaki itd.).
Akcija se bo začela 23. aprila 2012
in bo skoncentrirano potekala v
dveh enotedenskih terminih – v mesecu aprilu in juniju, ko je na cestah največ kolesarjev.
Sektor za razvoj in koordinacijo je v letu 2011 vodil vse postopke za prevzem 16 izpitnih
centrov, ki so na Javno agencijo RS za varnost prometa iz Upravnih enot prešli 1. 1. 2012, in
usklajeval aktivnosti med Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za promet,
Ministrstvom za finance in upravnimi enotami v povezavi s kadrovskimi, finančnimi,
funkcionalnimi in z organizacijskimi zadevami za nemoteno poslovanje izpitnih centrov po
1. 1. 2012.
Izvedba aktivnosti za večjo varnost kolesarjev v okviru 12 preventivnih dogodkov s podporo
demonstracijskih naprav in rekvizitov, predvsem glede brezhibnosti in nujne opreme varnih
koles, promocijo uporabe zaščitne kolesarske čelade in v drugih aktivnostih, kot so
spodbujanje vsakodnevne uporabe kolesa kot načina prevoza.
V okviru Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa so se opravljale analize
podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji. Osnova za delo so
podatkovne baze o evidentiranih prometnih nesrečah in njih posledicah v Sloveniji, ki jih
vsako leto posreduje Ministrstvo za notranje zadeve. Delo je obsegalo naštete temeljne
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naloge:
− pridobitev potrebnih osnovnih podatkov in agregatov: prometne nesreče na cestah v
Republiki Sloveniji (MNZ), podatki o prometu, stanju in o tehnični lastnosti cest
(BCP) ter drugi potrebni statistični podatki;
− obdelava pridobljenih podatkov: ureditev letnih policijskih podatkov o prometnih
nesrečah na slovenskih cestah v očiščeno bazo podatkov o prometnih nesrečah in
posledicah prometnih nesreč na državnih in lokalnih cestah s potrebnimi analitičnimi
dopolnitvami;
− analiziranje prometnih nezgod: izdelava splošnih in namenskih analiz prometne
varnosti (motoristi, ranljivi prometni udeleženci itn), določitev nevarnih odsekov,
določitev letnih zgostitev prometnih nesreč, analize prometne varnosti na državnih
cestah na makro- in mikroravni;
− posredovanje podatkov v IRTAD (Mednarodna baza statističnih podatkov o prometnih
nesrečah) in CARE-RSPI (Evropska baza statističnih podatkov o prometnih nesrečah).
Za zagotavljanje bolj natančnih in podrobnih podatkov o prometnih nesrečah je želja AVP
sprememba oz. dopolnitev policijskega zapisnika o ogledu kraja prometne nesreče. Pri
sodelovanju z mednarodnimi organizacijami za varnost prometa se vedno bolj pogosto
srečujemo s podatki, ki so zelo koristni pri analizah prometne varnosti, v Sloveniji se pa žal ti
podatki ne zbirajo. AVP je na temo spremembe oz. dopolnitve sklicala dva sestanka. Na
sestankih so bili prisotni predstavniki AVP, policije, DRSC-ja, Ministrstva za promet ter
ostali, ki se ukvarjajo z podatki o prometnih nesrečah. Skupaj smo spremenili oz. dopolnili
zapisnik s podatki, ki bi nam pri izdelavi različnih prometno – varnostnih analiz omogočali
bolj natančen vpogled v prometno nesrečo. Iz predlaganega zapisnika bi bilo mogoče razbrati
v katerem vozilu se je potnik nahajal v času prometne nesreče (sedaj ne vemo ali je bil potnik
npr. v osebnem vozilu ali motornem kolesu), pri kategoriji manever smo dodali lastnosti, ki bi
nam omogočale bolj natančne analize pri nesrečah enoslednih motornih vozil, lokacijo
prometne nesreče bi razbrali preko GPS naprave, kar bi odpravilo težave pri netočnosti
lokacije prometne nesreče. Spremembe so bile tudi pri kategorizaciji cest, saj bi dodali
nekatere druge ceste (npr. občinska cesta) ter odstranili nekatere vrste cest, ki temeljijo iz
policijske kategorizacije. Spremembe so bile predlagane tudi pri mnogih drugih kategorijah: v
vzroku nesreče, tipu nesreč, trčenju v objekt – vrsta objekta, svetlobne razmere, delo na cesti,
lastnosti ceste, vrsta križišča itd. Pomemben dodatek je tudi namen vožnje v času prometne
nesreče. Z usklajenimi in dodelanimi predlogi oz. dopolnitvami smo spremenjen zapisnik o
ogledu kraja prometne nesreče posredovali na policijo, kjer pa so nam v odgovoru dejali, da
se zavezujejo k implementaciji dogovorjenih rešitev, vendar opozarjajo, da bo realizacija
odvisna od finančnih in organizacijskih zmožnosti, ki jih imajo na voljo. Žal predstavljajo
predlagane rešitve tudi nove administrativne ovire, zato se lahko zgodi, da se bodo pred samo
implementacijo posamezne rešitve izkazale za prezahtevne in jih bo zato potrebno ponovno
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pretehtati. Kljub temu, da nimamo ravno vzpodbudnih odzivov iz strani policije, se bomo na
še vedno trudili pri spremembi zapisnika, saj je sprememba le-tega skoraj nuja pri mednarodni
primerjavi in nadaljnjem zmanjševanju števila mrtvih in poškodovanih v cestnem prometu.
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa je v letu 2011 deloval na področju povezave
varnosti in zdravja pri delu ter varnosti v cestnem prometu, kjer smo vzpostavili stik z
Zbornico varnostnih inženirjev in Zvezo društev varnostnih inženirjev ter tesnejše
sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve – s Sektorjem za varnost in
zdravje pri delu. Pripravljen je bil priročnik za delodajalce s praktičnimi nasveti, kako v
okviru podjetja poskrbeti tudi za varnost zaposlenih v prometu. Sodelovali smo tudi na
mednarodnih seminarjih in konferencah, predvsem tistih, ki jih v okviru projekta PRAISE
organizira Evropski svet za varnost prometa s ciljem prenosa najboljših praks v Slovenijo.
Kot poskusni projekt smo izpeljali posebna izobraževanja za zaposlene s podjetjem
TNT, d. o. o.
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 vzpostavili uspešno
aplikacijo 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
pomanjkljivosti. Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa pa je posredoval njihova
mnenja in predloge pristojnim organom – občinam ali Direkciji RS za ceste. Prejeli smo kar
134 predlogov, od tega jih je bilo 77 za lokalne ceste, 48 za državne ceste, 10 pa je
neopredeljenih. Do zdaj je uspešno končanih 42 predlogov, od tega 19 na lokalnih cestah, 16
na državnih cestah in 7 neopredeljenih.
V letu 2011 je Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa organiziral strokovno
usposabljanje presojevalcev varnosti cest, katerim so bile po zaključenem usposabljanju
podeljene licence. V okviru izvajanja osnovnega strokovnega usposabljanja presojevalcev
varnosti cest je Javna agencija za RS varnost prometa dne 15. oktobra 2011 usposobila prvo
generacijo licenciranih presojevalcev varnosti cest. Presojevalec varnosti cest ocenjuje
prometno varnost v vseh fazah načrtovanja, gradnje in obratovanja cestne infrastrukture. Pri
svojem delu je popolnoma neodvisen, njegova naloga pa je skrbeti za tehnično pravilne
rešitve ne glede na stroškovno dimenzijo predlagane rešitve. Področje dela presojevalcev v
Sloveniji je trenutno obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne
mreže. Vsekakor pa so presojevalci varnosti cest že sedaj pristojni za strokovno presojo
ostalih državnih cest in cest v upravljanju s strani lokalnih skupnosti, kjer je problematika
varnosti cest najbolj pereča. Presojanje prometne varnosti oziroma varnosti cestne
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infrastrukture v celotnem »življenjskem ciklu ceste« pomeni korak naprej k izboljšanju
prometne varnosti, pomeni tudi korak naprej k viziji nič oziroma trajnostni prometni varnosti,
kamor stremijo vse evropske države. Osnovna implementacija Direktive 2008/96/ES o
varnosti cestne infrastrukture je bila izvedena v zakon, ki ureja področje cest (Zakon o
cestah), preostali del, ki je povezan z delom presojevalcev varnosti cest in njihovim
izobraževanjem, pa je bil prenesen v pravilnik, ki ureja to področje. Glede na dikcijo iz
direktive je bil rok za vzpostavitev sistema 15.12.2011, AVP pa je usposabljanje oz. podelitev
licenc izvedla že meseca oktobra 2011.
Z vključitvijo v mednarodni projekt DACOTA se je začel vzpostavljati sistem neodvisnih
preiskovalcev dejavnikov nastanka prometnih nesreč. V sklopu sistema neodvisnega
preiskovanja prometnih nesreč je v teku priprava ustrezne metodologije.

Pripravljen je bil Mobilnostni načrt skladno s cilji Resolucije o prometni politiki Republike
Slovenije ter strokovnih izhodiščih novega nacionalnega programa varnosti cestnega prometa,
katerega smoter je povezati ekologijo, mobilnost in varnost. V okviru mobilnostnega načrta
smo si zadali cilj, da do leta 2015 za vožnjo na delo in z dela 80 % zaposlenih v AVP ne
uporablja osebnega avtomobila, ter predlagali nekatere ukrepe in aktivnosti za bolj ekološko
ter hkrati varno delovno okolje zaposlenih na AVP.
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5.2 SEKTOR ZA VOZNIKE
Sektor za voznike opravlja strokovna in upravna dela na področju voznikov. V letu 2011 so
bile aktivnosti Sektorja za voznike usmerjene na področje priprave podzakonskih predpisov,
upravnega odločanja, v organizacijo usposabljanja izvajalcev edukacijskih in psihosocialnih
delavnic ter v vzpostavitev sistema rehabilitacije voznikov prekrškarjev z izvedbo delavnic ter
preostalega dela glede rednih nalog sektorja.
Med prednostne naloge v letu 2011 je Sektor za voznike uvrstil naslednje:
− Vzpostavitev sistema resocializacije voznikov prekrškarjev.
− Prenova oziroma nadgradnja Registra voznikov – II. faza.
− Organizacija foruma za voznike.
− Izvedba programov: Pogoji za varno vožnjo, Program rednega obnavljanja in
dopolnjevanja znanja učiteljev v šoli vožnje: do okolja prijazna vožnja, Program
rednega usposabljanja članov izpitnih komisij: prepoznavanje nevarnosti in tveganj pri
vožnji v povezavi z osebnostnimi značilnostmi voznika ter Program »Module Close –
To«.
V okviru vzpostavitve sistema resocializacije voznikov prekrškarjev je organiziral tri
usposabljanja za izvajalce edukacijskih in psihosocialnih delavnic, organiziral in izvedel štiri
edukacijske delavnice, organiziral strokovno srečanje sodnikov in sodeloval pri predstavitvi
sistema rehabilitacijskih programov, sodeloval pri predstavitvi sistema rehabilitacije voznikov
prekrškarjev predstavnikom šol vožnje na GZS in organiziral ter izvedel strokovno srečanje
predstavnikov pooblaščenih organizacij za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov.
Pri prenovi oziroma nadgradnji Registra voznikov – II. faza – je sektor sodeloval pri
preverjanju in dopolnitvi vsebinske specifikacije, sodeloval in nudil pomoč pri javnem
razpisu, sodeloval in nudil pomoč pri vsebinskih vprašanjih izbranega izvajalca ter
pregledoval in potrjeval predlagane rešitve.
Sektor za voznike je s pomočjo GZS – Združenja šol vožnje – sklical ustanovni sestanek
Foruma za voznike in pritegnil k sodelovanju zainteresirane z različnih področij. Pripravljena
so bila izhodišča za delovanje foruma in program oziroma teme za obravnavo na naslednjih
sklicih foruma. V letu 2011 so se člani foruma sešli še enkrat na temo nadzora v šolah vožnje
in drugih pooblaščenih organizacijah.
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Poleg prednostnih nalog je Sektor za voznike opravil še naslednje naloge:
− na zakonodajnem področju: priprava podzakonskih aktov na osnovi Zakona o
voznikih;
− pravilnika o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah;
− pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
− pravilnika o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja
izvajalcev programa;
− pravilnika o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov
začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo;
− pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje;
− pravilnika o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
šole vožnje;
− pravilnika o vozniških dovoljenjih;
− pravilnika o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov
in strokovnega vodjo šole vožnje;
− pravilnika o izpitnih centrih za voznike motornih vozil.
Pravilnik o vozniškem izpitu je pripravljen in medresorsko usklajen; čaka le še na objavo v
Uradnem listu RS.
V okviru upravnega odločanja je bilo:
− izdanih 40 pooblastil organizacijam za izvajanje programa izobraževanja in
usposabljanja za varno vožnjo;
− izdanih 45 pooblastil organizacijam za izvajanje programa vadbe varne vožnje in
skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa;
− vpisanih 51 šol voženj v register ali vpis sprememb v registru ter izdani dve odločbi o
izbrisu šole vožnje iz registra po uradni dolžnosti;
− izdano eno pooblastilo organizaciji za izvajanje programa usposabljanja učiteljev
vožnje, učiteljev predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje;
− izdanih 175 dovoljenj oz. potrdil fizičnim osebam za izvajanje programa vadbe varne
vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih
med udeleženci cestnega prometa;
− izdanih 33 potrdil o opravljenem usposabljanju za izvajanje edukacijskih ali
psihosocialnih delavnic (izvajalci);
− izdanih 49 potrdil o opravljenem programu edukacijske ali psihosocialne delavnice
(udeleženci);
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− izdano 1 pooblastilo za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic
pooblaščenemu izvajalcu kontrolnih zdravstvenih pregledov;
− izdano pooblastilo AMZS-ju za izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj.
Na področju programov izobraževanj in usposabljanj je Sektor za voznike:
− sodeloval pri pripravi projekta in programa Starejši vozniki;
− pripravil izobraževanja: ekološka vožnja (izobraževanje učiteljev vožnje), voznik
začetnik (Celjski sejem), izobraževanje članov izpitnih komisij;
− sodeloval pri predstavitvi novosti Zakona o voznikih upravnim enotam.
Drugo:
− Priprava odgovorov v povezavi s področjem voznikov na vprašanja javnosti, upravnih
enot in drugih zainteresiranih.
− Sodelovanje z MNZ glede vodenja evidenc vozil in voznikov.
− Mednarodno sodelovanje z organi, pristojnimi za izdajo vozniških dovoljenj
(izmenjava podatkov, posredovanje vozniških dovoljenj, posredovanje upravnih ali
sodnih aktov, izdanih v tujini, upravnim enotam) – 375 uradnih dopisov.
− Sodelovanje v mednarodni organizaciji na področju vozniških izpitov CIECA
(udeležba na kongresu CIECA (Malta) – povezava med usposabljanjem in testiranjem
kandidatov za voznike, udeležba na kongresu ICARUS (Bruselj) – izdelava modela
usposabljanja mladih voznikov, udeležba na delovni skupini TAG CIECA (Berlin) –
svetovalna skupina za pripravo modela testiranja (preverjanja znanja) pri teoretičnem
delu vozniškega izpita.
− Pomoč upravnim enotam glede odločanja na prvi stopnji.
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5.3 SEKTOR ZA VOZILA
Poslanstvo Sektorja za vozila, ki je odgovoren za vzpostavitev in vodenje slovenskega
nacionalnega sistema ugotavljanja skladnosti 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 Sektorja za vozila je mednarodna priznanost kot vodilne nacionalne ustanove na področju
ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehničnih pregledov vozil, ki svoje poslanstvo
opravlja:
− na visokostrokoven,
− 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 sektorja za vozila ter skladno z vizijo in vrednotami sektorja 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 2011 je bilo v Sektorju za vozila izvedenih skupno 3.817 upravnih postopkov s
področja opravljanja nalog Sektorja za vozila. Od tega je bilo 5.292 vhodnih dokumentov in
6.829 izhodnih dokumentov. Pooblaščeni zastopniki znamk so izdali 79.774 SA-potrdil o
skladnosti, pooblaščene strokovne organizacije oziroma tehnične službe so izdale 21.643 SBpotrdil o skladnosti in 5.072 SC-potrdil o skladnosti za predelana vozila, kar pomeni, da je
bilo v sektorju tudi vsaj toliko predanih potrdil o skladnosti.
Na področju tipskih homologacij je bilo skupno opravljenih 1.560 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 552.871 novih izvedenk,
katerih podatki so se v nadaljnjem delu uporabljali za izdajanje potrdil o skladnosti. Povprečni
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čas reševanja posamezne tipske homologacije je bil 3,6 dneva. Na področju posamičnih
odobritev vozil je bilo skupno izdanih 1.592 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 71 homologacijskih certifikatov
slovenskim in tujim proizvajalcem opreme. Povprečni čas reševanja zadeve je bil 4,6 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:
− 1.717 naknadnih vnosov izvedenk v centralni register vozil,
− 160 postopkov izdaje duplikatov izjav o ustreznosti ali potrdil o skladnosti vozil,
− 16 postopkov v zvezi z vgrajevalci folij na vozila.
Opravljen je bil nadzor 9 pooblaščenih zastopnikov glede izvajanja postopkov izdajanja
potrdil o skladnosti in izpolnjevanja zahtev vozil
Postopki za naknadni vnos izvedenk so potekali v 2 dneh, za izdajo duplikatov pa v 3–4 dneh.
Na oddelku, ki koordinira pooblaščene strokovne organizacije in tehnične službe, so se
opravljali naslednji postopki:
− kontrola postopkov pooblaščenih strokovnih organizacij in tehničnih služb, 122 rednih
pregledov in 30 izrednih pregledov;
− priprava seznama za SIQ, ki opravlja kontrolo skladnosti postopkov za proizvajalce, ki
nimajo pridobljenega certifikata skladnosti ISO 9001;
− usmeritve, navodila, predlogi, dopisi kontrolnim organom – 15;
− izdelava obrazcev za izvajanje postopkov PUSV, ki jih izvajajo pooblaščene strokovne
organizacije in tehnične službe;
− organizacija in izvedba posveta za vse kontrolne organe (pooblaščene strokovne
organizacije in tehnične službe) – 1;
− izdelava 23 predlogov odločb za izvajanje postopkov kontrolnih organov in izvajanje
postopkov na terenu;
− izdanih je bilo 38 dovoljenj za zaključke serij vozil;
− urejanje pogojev za izdajanje pooblastil za kontrolne organe;
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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 (76)
Tehnični pregledi vozil:
− Izdana so bila 3 nova pooblastila gospodarskim družbam za opravljanje tehničnih
pregledov motornih in priklopnih vozil.
− Opravljenih je bilo 10 strokovnih nadzorov in 9 izrednih nadzorov nad izvajanjem
dela pooblaščenih organizacij za tehnične preglede vozil.
− Sodelovanje z inšpektorjem za tehnične preglede vozil in s policijo pri izrednih
tehničnih pregledih vozil.
− Priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za tehnične
preglede vozil.
− Priprava in izvedba 4 strokovnih posvetov za tehnične preglede vozil in registracijo
vozil.
− Priprava odgovorov na vprašanja pooblaščenih organizacij glede postopkov tehničnih
pregledov vozil.
− Dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij.
− Dajanje pojasnil po elektronski pošti in odgovori na vprašanja strank in strokovnih
organizacij.
− Vodenje upravnega postopka, ustne obravnave z ogledi za izdajo pooblastila za
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.
− Priprava tehničnih specifikacij za nadgradnjo programov steze za preizkušanje vozil.
− Organizacija izpitov za kontrolorja in vodje tehničnih pregledov: 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.
− Razvoj in analiza novih metod preizkušanja vozil na tehničnem pregledu vozil.
− Sodelovanje z Ministrstvom za promet 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.
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V sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) smo v mesecu decembru
izvajali nadzor kakovosti dela na tehničnih pregledih motornih vozil. Predstavniki ZPS so z
istim avtomobilom, ki je imel 13 napak (vidljivost in oprema, vidnost, varnost in okolje)
obiskali 24 delavnic s tehničnimi pregledi po vsej Sloveniji. Pregled so opravili kot običajni
potrošniki in ugotovili da:
- noben tehnični preglednik ni odkril vseh napak,
- na petih tehničnih pregledih smo dobili potrdilo o brezhibnosti avtomobila,
- največ preglednikov je odkrilo nedelujočo luč nad registrsko tablico in okvarjen končnik na
sprednjem desnem kolesu,
- le en preglednik je odkril, da je napačna smer brizganja vode na vetrobransko steklo, prav
tako le en ni spregledal manjkajočega vzglavnika na sredini zadnje klopi.
Pomembno sporočilo je bilo, da se mora potrošnik zavedati svojih pravic, če plača za storitev
mora ta biti kakovostno opravljena. Prav tako opravljen tehnični pregled ni samo papir za
podaljšanje registracije, temveč dokaz, da je vozilo brezhibno ter varno za udeležbo v
prometu. Preverjanje delavnic s tehničnimi pregledi se bo nadaljevalo, saj želimo doseči višji
standard pri opravljanju tehničnih pregledov motornih vozil.
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Registracija vozil:
− Izdanih je bilo 6 novih pooblastil gospodarskim družbam za opravljanje registracije
motornih in priklopnih vozil ter izdajo preizkusnih tablic.
− Strokovni nadzori nad izvajanjem dela pooblaščenih organizacija za registracijo vozil.
− Priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za registracijo
vozil.
− V letu 2011 je bilo opravljenih 650 postopkov odjave vozil po uradni dolžnosti na
vozilih, ki so registrirana v Sloveniji, in se skladno z določbami direktive 1999/37/EC
preregistrirajo v drugi državi članici.
− V letu 2011 je bilo zbranih, obdelanih in posredovanih 5.560 podatkov o
preregistracijah vozil, ki so bila skladno z določbami direktive 1999/37/EC
preregistrirana v Republiki Sloveniji.
− Sodelovanje v razpisni komisiji za določitev proizvajalca registrskih tablic.
− 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; 35 postopkov.
− Priprava in izvedba strokovnih posvetov za registracijo vozil.
− Priprava odgovorov na vprašanja pooblaščenih organizacij glede postopkov
registracije vozil.
− Statistične obdelave podatkov in analiza opravljenih registracij vozil.
− Dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij.
− Vodenje upravnega postopka 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 promet 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.
Ocenjujemo, da poslovanje še poteka normalno, čeprav se zmanjšuje število zaposlenih.
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5.4 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
Cilji AVP – SPV:
− načrtovanje, koordinacija, izvajanje preventivnih in medijskih aktivnosti na področju
prometne varnosti za podporo NPVCP;
− strokovna podpora, koordinacija in spodbujanje za delovanje občinskih SPV ter
zagotavljanje gradiv, preventivnih dogodkov;
− vzpostavitev in izvajanje sistema presoje in analize prometnih nesreč.
Prednostne naloge:
a)
Preventivne in medijske akcije iz NPVCP
V letu 2011 so bile v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedene
naslednje akcije iz NPVCP skladno z akcijskim načrtom in obdobnim načrtom za leto 2011:
Akcija Pešec v obdobju od 10. do 31. 1. 2011 z medijsko kampanjo v okviru radijskega,
televizijskega in zunanjega oglaševanja, distribucijo odsevnih trakov prek občinskih SPV ter
drugih državnih in nevladnih organizacij, ki so sodelovale v akciji, z nagrajevanjem otrok in
starejših, ki so kot pešci med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev.
Prav tako je bila izvedena celotna akcija Bodi preViden za večjo varnost pešcev s povabilom
za sodelovanje v akciji osnovnim šolam in zagotavljanjem številnih gradiv za učinkovitejše
delo (zloženke, plakati, pisma) ter medijsko kampanjo v obdobju od 1. do 22. oktobra 2011 z
radijskim, s televizijskim in z zunanjim oglaševanjem.
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Akcija Za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo z izvedbo celovite
medijske kampanje s sloganom »Ustavite se. Vlak se ne more!« v okviru radijskega,
televizijskega in zunanjega oglaševanja v obdobju 14.–28. 2. 2011, priprave in distribucije
posebne strokovne zloženke s predstavitvijo glavne problematike ter ustreznega ravnanja pri
prečkanju čez železniško progo, organizacija in izvedba 15 predavanj in strokovnih srečanj v
okviru občinskih SPV na področju občin, kjer je problematika najobsežnejša (glede na število
smrtnih žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah pri prečkanju čez železniško progo).
Akcija Motoristi v obdobju od 22. marca do 12. aprila 2011 z izvedbo medijske kampanje s
sloganom Ne spreglej, 3-krat poglej! v okviru radijskega, televizijskega in zunanjega
oglaševanja ter z vključevanjem v različne aktivnosti drugih sodelujočih državnih in
nevladnih organizacij, kot so: udeležba in izvedba posebnih preventivnih dogodkov,
namenjenih motoristom, s predstavitvijo problematike prehitre vožnje in vožnje pod vplivom
alkohola, uporabe zaščitne čelade s podporo posebnih demonstracijskih naprav in rekvizitov.
Izvedba medijske kampanje v okviru akcije Hitrost v obdobju od 22. aprila do 4. maja 2011
ter od 28. junija do 4. julija 2011 v okviru radijskega, televizijskega in zunanjega oglaševanja.
Slogan akcije Hvala, ker voziš zmerno je s svojim sporočilom spodbujal voznike k zniževanju
hitrosti in predvsem znotraj naselij upoštevanje omejitev hitrosti. V okviru sodelovanja v
aktivnostih z drugimi državnimi organi, nevladnimi organizacijami in z občinskimi SPV je
bilo izvedenih 23 preventivnih dogodkov s podporo demonstracijskih naprav in rekvizitov z
ozaveščanjem udeležencev in voznikov glede problematike prehitre vožnje (Stopko s
prikazom reakcijskega časa in poti ustavljanja na različnih podlagah v odvisnosti od hitrosti,
prikaz naletne teže pri različnih hitrostih).

Izvedba aktivnosti za večjo varnost kolesarjev predvsem z zagotavljanjem in s koordinacijo
aktivnosti za izvedbo prometnovzgojnih programov na osnovnih šolah v okviru Programa
usposabljanja za vožnjo kolesa, izvedba 12 preventivnih dogodkov za večjo varnost
kolesarjev s podporo demonstracijskih naprav in rekvizitov, predvsem glede brezhibnosti in
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nujne opreme varnih koles, promocijo uporabe zaščitne kolesarske čelade ter v drugih
aktivnostih, kot je spodbujanje vsakodnevne uporabe kolesa kot načina prevoza
Kot posebna aktivnost je bila izvedena celovita prenova tekmovanj Kaj veš o prometu z
računalniško podprtim sistemom vprašanj in teoretičnim preizkusom znanja, ki so tudi osnova
za izvedbo teoretičnega dela kolesarskega izpita v osnovnih šolah. V okviru aktivnosti je bilo
izvedenih 245 predtekmovanj in državno tekmovanje Kaj veš o prometu 28. 5. 2011 na OŠ
Sostro v Ljubljani, kjer je sodelovalo 51 učencev kolesarjev, 12 dijakov motoristov ter njihovi
mentorji prometne vzgoje in predstavniki iz 42 občinskih SPV.

V okviru akcije Varnostni pas v drugi
polovici maja 2011 so bile izvedene
sklepne aktivnosti preventivnega projekta
Pasavček za spodbujanje uporabe otroških
varnostnih sedežev, ki poteka kot celoletni
projekt v okviru vrtcev in razredov prve
triade osnovnih šol, ki na celovit način z
vplivanjem na otroke in njihove starše ter z
aktivno vključitvijo učiteljev in vzgojiteljev
ter uporabo praktičnega prikaza, strokovnih
informacij in usposabljanja učinkovito vpliva na povečanje deleža pripetosti otrok med
vožnjo. V okviru projekta Pasavček je bilo v šolskem letu 2010/11 vključenih 1.159 skupin in
oddelkov osnovnih šol (več kot 23.000 otrok) iz 131 občin. Sodelovalo je 2.130 strokovnih
delavcev, posebej usposobljenih je bilo 152 novih učiteljev in vzgojiteljev, izvedenih je bilo
93 dogodkov Pasavček s prikazom pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev s podporo
demonstracijskih naprav, ki ga izvajajo študentje moderatorji, ki so posebej usposobljeni.
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 okviru akcije Alkohol je bilo izvedenih 14 preventivnih dogodkov v okviru nekaterih večjih
prireditev na nacionalni in lokalni ravni ter v okviru 295 prometnih delavnic, v katere je
vključenih več kot 4.700 učencev in dijakov, ki potekajo po srednjih šolah, s poudarkom na
problematiki vožnje pod vplivom alkohola s praktičnim prikazom simulacije
alkoholiziranosti, praktičnim preizkusom z alkotesterjem ter z dodatnimi informacijami o
vplivu alkohola na vozniške sposobnosti udeležencem.
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Za namene akcije Varne ceste v turistični sezoni, ki je potekala od junija do konca avgusta
2011, je bilo zagotovljeno oglaševanje akcij Hitrost, Alkohol in Varnost motoristov prek
zunanjega oglaševanja na obcestnih plakatih ter posebnih plakatnih mestih ob avtocestah in
avtocestnih postajališčih.
Za namene akcije Začetek šolskega leta je bila v okviru Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljena knjižica Prvi
koraki v svetu prometa za vse slovenske prvošolce, izvedeno je bilo
zunanje oglaševanje s plakati in z obcestnim opozorilom voznikov na
ponovno prisotnost otrok v prometu, prek občinskih 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 zagotavljanje rumenih rutic za prvošolce ter druge.
b)
Druge preventivne aktivnosti, ki so tradicionalno povezane z aktivnostmi drugih
organizacij in aktivnostmi na lokalni ravni
– Sodelovanje v akciji 40 dni brez alkohola, ki je trajala od 9. marca do 23. aprila 2011, v
okviru katere se je opozorilo na problematiko alkohola na splošno, ter s poudarkom na
posledicah vožnje pod vplivom alkohola.
– V okviru promocije nove prometne zakonodaje je bila izvedena priprava obsežne
distribucije knjižice Zakon omejuje, da varuje, v nakladi 400.000 kom., tako preko
občinskih SPV in širše javnosti v okviru večjih prireditev na področju večjih slovenskih
mest.
– Sodelovanje pri pripravi izhodišč, smernic ter konkretnih ukrepov za pripravo novega
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 – 2021.
– V okviru nekaterih drugih akcij, kot so Teden mobilnosti ter Dan brez avtomobila,
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, je Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu nudil podporo z gradivi ter organizacijo preventivnih dogodkov
aktivnostim na lokalni ravni.
c)

Občinski SPV
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V okviru aktivnosti za spodbujanje preventivnih aktivnosti na lokalni ravni so bili
organizirani 3 redni posveti predstavnikov občinskih SPV, in sicer 14. 4. 2011 v Celju, 1. 6.
2011 v Litiji in 22. 12. 2011 na Brdu pri Kranju. Posameznih posvetov se je v povprečju
udeležilo 110 udeležencev iz 90 občin. V okviru posvetov so bile predstavljene naslednje
vsebine: prihodnost občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
problematika pravnega statusa občinskih SPV in smernice dela za naslednjih 10 let,
Nacionalni program varnosti cestnega prometa in glavne novosti nove prometne zakonodaje.
V okviru posameznih preventivnih aktivnosti so bili občinski SPV posebej obveščeni o
podrobnostih izvedbe aktivnosti in s povabilom za sodelovanje, zagotovljena so bila gradiva
za delo na lokalni ravni ter ustrezna strokovno podpora in pomoč pri reševanju problematike s
področja prometne vzgoje in izvedbe posameznih preventivnih aktivnosti. Prav tako je bilo v
sodelovanju z občinskimi SPV izvedenih skupno 91 preventivnih dogodkov z ocenjeno
udeležbo od 12.000 do 20.000 udeležencev, ki so kot podpora aktivnostim na nacionalni ravni
povečevali učinkovitost dela na lokalno javnost.
d)

Sodelovanje s civilno družbo in podpora nevladnim organizacijam na področju

prometne preventive
V okviru sodelovanja s civilno družbo in z nevladnimi organizacijami se je nadaljevalo
sofinanciranje preventivnih programov, ki so bili izbrani za dvoletno obdobje na javnem
razpisu v letu 2010. Skupno je bilo sofinanciranih 31 programov 17 nevladnih organizacij, ki
so s številnimi aktivnostmi podprli aktivnosti iz Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa, s poudarkom na najbolj perečih problemih prometne varnosti (vožnje pod vplivom
alkohola in drog, prehitre vožnje) ter nekaterih ciljnih skupinah (motoristih, mladih voznikih
itn.). Skupni znesek sofinanciranja v letu 2011 je bil 193.000 evrov. V okviru Javne agencije
Republike Slovenije za varnost prometa je bil na osnovi predloga, ki je bil pripravljen na
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, sprejet Pravilnik in izveden javni poziv za
posvetovalno telo Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tako so bili imenovani
na Svetu AVP člani odbora, ki je začel tudi svoje delovanje. V okviru odbora so zbrani
predstavniki občinskih SPV ter nevladnih organizacij, ki lahko s svojimi predlogi in
smernicami vplivajo na delo AVP, ter program dela sektorja Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na področju preventive in prometne vzgoje.
e)

Priznanja in nagrajevanje organizacij in posameznikov

Na osnovi osnutka predloga Pravilnika o priznanjih in nagradah Javne agencije Republike
Slovenije za varnost prometa na področju preventive, vzgoje in varnosti prometa, ki je bil
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pripravljen v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je Svet AVP z
administrativno podporo izvedel javni poziv za predloge prejemnikov priznanj ter izbral in
potrdil prejemnike najpomembnejšega priznanja AVP – svečane listine AVP, ter druga
priznanja v obliki bronastega, srebrnega in zlatega znaka AVP.
Najzaslužnejšim na področju prometne varnosti smo podelili 6 svečanih listin, 31 zlatih
znakov AVP, 26 srebrnih znakov AVP in 23 bronastih znakov AVP.
V okviru zaznamovanja 40-letnice delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu je bila pripravljena svečana posebna prireditev za predstavnike občinskih SPV, ki je
potekala 22. decembra 2011 na Brdu pri Kranju, pripravljena sta bila posebna knjižica in
spominski spot s pregledom preventivnih aktivnosti v tem dolgem obdobju. V okviru tega
dogodka so bila podeljena tudi priznanja svečana listina AVP v letu 2011.
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6 NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Na slovenskih cestah v prometnih nesrečah je v letu 2011 umrlo 141 ljudi, kar predstavlja 3
ljudi več kot leta 2010 (138 umrlih) v istem obdobju. Na začetku leta 2011 je bilo na osnovi
ocen prometnovarnostnih strokovnjakov pričakovati, da se stanje varnosti cestnega prometa v
letu 2011 v primerjavi z letom 2010 lahko poslabša (med 130 in 165 mrtvih). Napovedano je
bilo, da se resna poslabšanja lahko pojavijo že junija, julija, vrhunec pa dosežejo v avgustu
2011, kar pomeni, da bi bilo po ocenah strokovnjakov večje tudi za več kot 15 %. Ob tej
predpostavki je Javna agencija RS za varnost prometa s sklepom kolegija ministra za promet s
ciljem omilitve oziroma preprečitve poslabšanja varnosti cestnega prometa pridobila dodatna
finančna sredstva – 400.000,00 EUR – za izvedbo dodatnih ukrepov za večjo varnost v
cestnem prometu. Pridobljena dodatna sredstva v znesku 400.000,00 EUR so bila v celoti
usmerjena v izvedbo dodatnih preventivno-operativnih aktivnosti skladno s programom
varnosti cestnega prometa z opredeljenimi dodatnimi ukrepi na področju alkohola, hitrosti,
varnosti v Podravju, varnosti motoristov, sofinanciranja nevladnih organizacij in oglaševanje
za novo prometno zakonodajo.
Naš glavni cilj za leto 2011 je bil storiti vse, da na slovenskih cestah ne bi presegli števila 124
mrtvih v prometnih nesrečah. Cilja, ki je bil postavljen v nacionalnem programu se ni
doseglo, zaradi izrednega poslabšanja varnosti cestnega prometa v podravski regiji, kjer bi
morali vsi prometnovarnostni akterji storiti vse, da v tej regiji ne bi umrlo več kot 20 ljudi,
dejansko pa jih je umrlo 32, v letu 2010 pa 18. V drugi polovici leta 2011 smo z dodatnimi
finančnimi sredstvi (400.000 EUR) stanje varnosti cestnega prometa izboljšali za več kot 12
% v primerjavi z letom 2010, saj je k izboljšanju stanja varnosti cestnega prometa v drugi
polovici nedvomno prispevala tudi izvedba dodatnih ukrepov na področju alkohola, hitrosti,
varnosti kolesarjev in varnosti v Podravju.
Drugo večje nepričakovano dejstvo je povezano z izvajanjem programa prevzema izpitnih
centrov. Pri procesu prevzema izpitnih centrov so se pojavile naslednje težave:
− Kadrovski potencial zaposlenih v AVP ob njihovem normalnem delu ni omogočal
izvedbe vseh potrebnih nalog (analiza, nabava in opremljanje izpitnih centrov,
priprava finančnih načrtov, priprava in izvedba logističnih procesov, delitev dela med
izpitne centre, upravnimi enotami …).
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Omenjeno težavo smo odpravili s pomočjo dela prek polnega delovnega časa, s študenti in z
začasnimi prerazporeditvami kadra znotraj AVP ter z angažiranjem dela pravne in kadrovske
službe Ministrstva za promet.
− Zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo nekaterih nalog nabave materialnih
sredstev za izpitne centre (3 vozila, računalniki, tiskalniki itn.).
Omenjena finančna sredstva so bila v letu 2011 zagotovljena s prihranki in prerazporeditvijo
sredstev znotraj AVP, tako da so bila materialna sredstva kupljena in dana v funkcijo že
1. 1. 2012.
Uspeh reševanja teh glavnih težav se je v mesecu januarju 2012 pokazal v dejstvu, da so
izpitni centri začeli delo pod okriljem AVP brez težav – in kar je bilo najpomembnejše – v
zadovoljstvo ter brez pritožb naših strank oziroma državljank in državljanov.
Drugih večjih nepričakovanih dogodkov v AVP nismo zaznali.
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7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA
Poslovanje Javne agencije RS za varnost prometa je bilo v letu 2011 financirano iz
proračunskih sredstev, z lastno dejavnostjo in s sredstvi, pridobljenimi na mednarodnih
razpisih. Agencija je finančna sredstva razporejala skladno s sprejetim programom in z
zakoni, ki opredeljujejo poslovanje agencije, ter s standardi, ki jih predpisuje država oziroma
ministrstvo. Agencija je dosegla načrtovani poslovni izid in realizirala zastavljene naloge. Z
gospodarnim in učinkovitim upravljanjem s pridobljenimi sredstvi je bilo doseženo ravnotežje
med prihodki in odhodki.
Vzpostavljen je sistem, ki bo v letu 2012 omogočil, da bo Javna agencija RS za varnost
prometa v proračun Republike Slovenije z lastno dejavnostjo zagotovila najmanj 25 %
finančnih sredstev, to je cca 2,000.000 EUR. Finančna sredstva v proračun Republike
Slovenije bodo zagotovljena iz naslova opravljanja teoretičnega in praktičnega dela
vozniškega izpita na izpitnih centrih v Sloveniji.

8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA
FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA
UPORABNIKA
Agencija mora pri svojem poslovanju zagotavljati notranji finančni nadzor skladno s
Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, ki
je podzakonski akt Zakona o javnih financah. Agencija si prizadeva za nenehno izboljševanje
sistema finančnega poslovanja in delovanja notranjih kontrol za preprečevanje in odkrivanje
mogočih napak, zagotavljanje urejenega in smotrnega poslovanja ter varovanje sredstev pred
izgubo zaradi malomarnosti, zlorab ali slabega upravljanja. Z namenom zagotavljanja
pravilnosti poslovanja je zunanji revizor pregledal in ocenil poslovanje Agencije za prvih
devet mesecev leta 2011. Izvedene so bile tudi revizije javnih naročil in revizije mednarodnih
projektov. Pri teh revizijah večje napake niso bile ugotovljene, vsa pisna poročila revizorjev
so bila obravnavana na rednih tedenskih kolegijih direktorja in uvedena v prakso AVP. V
februarju 2012 bo izvedena revizija letnega poročila za leto 2011. Upoštevajoč priporočila
revizorjev, smo uspeli izboljšali raven finančnega poslovanja in javnega naročanja. V letu
2011 smo pripravili in sprejeli tudi načrt integritete z namenom še večje kontrole nadzora.
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9 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO,
SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, NA ZDRAVSTVO
Zaradi nesprejemljivega dejstva o prevelikem številu umrlih na slovenskih cestah in hudo
telesno poškodovanih ljudi ter pričakovanja slovenske družbe, da država stori vse za njihovo
varnost, dobiva uveljavitev ekonomskih in tehnoloških instrumentov za izvajanje ukrepov
cestnoprometne varnosti prednostni pomen.
Tega narekuje že dejstvo, da so mrtvi in telesno poškodovani kot del družbenih stroškov
prometnih nesreč v letu 2011 znašali okoli 376 milijonov evrov1. Leta 2011 je v Sloveniji na
cestah umrlo 141 ljudi, poškodovanih pa je bilo 9.415.
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 naslednje:
− manjše število bolniških staležev v organizacijah;
− manjši stroški PN in s tem večja konkurenčnost nacionalnega gospodarstva;
− manjši stroški zdravstvenih storitev;
− manjši stroški dela v podjetjih;
− večja konkurenčnost med podjetji;
− zmanjšanje povprečne hitrosti na cestnem omrežju in s tem zmanjšanje teže telesnih
poškodb;
− manj emisij CO2 v zraku;
− manj hrupa.
S ciljem finančnega ovrednotenja prihodnjih tovrstnih koristi bo v letu 2012 izdelana
magistrska naloga zaposlene delavke AVP.

1

Na osnovi statistične vrednosti življenja, ki je bila izračunana v študiji Omege Consult – Vrednotenje družbenoekonomskih

stroškov prometnih nesreč na cestah.
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10 ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE
Delo v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa je organizirano v Službo za
finančne, kadrovske in za splošne zadeve, Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa,
Sektor za voznike, Sektor za vozila in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE

JAVNA AGENCIJA RS ZA VARNOST
PROMETA
Odbor za preventivo
in vzgojo v cestnem
prometu RS

SVET AGENCIJE

DIREKTOR

SLUŽBA ZA FINANČNE,
KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

SEKTOR ZA RAZVOJ IN
KOORDINACIJO
VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA

a)

SEKTOR ZA VOZNIKE

SEKTOR ZA VOZILA

SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

Kadri

V Javni agenciji RS za varnost prometa je bilo na dan 31. 12. 2011 zaposlenih 23 javnih
uslužbencev za nedoločen čas in ena delavka za določen čas, ki je nadomeščala javno
uslužbenko na porodniškem dopustu.
Od tega je ena javna uslužbenka delno, za 4 ure, upokojena, zato smo zaposlili še enega
javnega uslužbenca za 4 ure, za popolnitev do polnega delovnega časa invalidsko upokojene
javne uslužbenke.
Vse zaposlitve so skladne s Kadrovskim načrtom Vlade Republike Slovenije. Zaradi
preobremenjenosti in količine dela, ki ga morajo zaposleni opraviti, je potreba po večjem
številu zaposlenih vsekakor upravičena. Zadeve smo reševali s priložnostno zaposlitvijo
študentov in z dvema pripravnicama za določen čas.
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11 MEDNARODNO SODELOVANJE
a)

Članstvo v mednarodnih organizacijah in združenjih

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
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
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Evropske komisije (DaCoTa). Obveza članice je vsakoletno pošiljanje podatkov o prometnih
nesrečah v skupno bazo prometnih nesreč.
− Type Approval Authority Meeting (homologacija vozil)
− CITA (izvajalci tehničnih pregledov)
− ErReg (izvajalci registracije vozil)
− Carfax (baza registriranih vozil)
b)
Sodelovanje na mednarodni ravni ter v mednarodnih projektih in organizacijah (PRI,
FERSI, CEE)
V okviru sodelovanja v mednarodnih organizacijah se je nadaljevalo sodelovanje v
organizaciji PRI prek rednega spremljanja aktivnosti in obveščanja. V okviru združenja
evropskih raziskovalnih inštitutov FERSI je bil AVP sprejet kot polnopravna članica in je
sodeloval pri izvolitvi novega predsednika združenja Horsta Schulzeja z nemškega inštituta
BASt. Predstavniki AVP so sodelovali tudi v okviru Okrogle mize prometne varnosti na
območju osrednjeevropskih držav ter na 4. evropskem forumu mladih za prometno varnost, ki
je potekal v Bruslju.
V letu 2011 se je končal tudi mednarodni projekt DRUID, v katerem je Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu sodeloval kot enakovredni partner in vodja posamezne delovne
skupine WP 6. Osnovni namen projekta DRUID je bilo proučevanje problematike vožnje pod
vplivom drog, alkohola in zdravil. Gre za največji tovrstni raziskovalni projekt v okviru
Evropske unije, ki ga je tudi finančno podprla Evropska komisija. Nekateri rezultati in
smernice iz projekta DRUID so bila uporabljena tudi pri pripravi nove prometne zakonodaje
ter oblikovanju in uvajanju sistema rehabilitacijskih programov za voznike, ki so vozili pod
vplivom alkohola nad 0,8 g/kg.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2011 sodeloval tudi v mednarodnem
projektu SARTRE 4, katerega namen je bil proučiti stališča voznikov in drugih udeležencev v
prometu do tveganega vedenja v prometu (vožnje pod vplivom, prehitre vožnje, uporabe
varnostnega pasu). Gre za četrto nadgradnjo raziskave na področju vseh evropskih držav, s
pomočjo katerih lahko longitudinalno spremljamo rezultate skozi čas (Slovenija je sodelovala
tudi v raziskavah SARTRE 2 in 3, ki so potekale v preteklih 15 letih), hkrati pa tudi
primerjava med posameznimi državami ter z evropskim povprečjem. V letu 2011 je bila
izvedena terenska raziskava, projekt pa se končuje v letu 2012.
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12 ZAKLJUČEK
Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa je v letu 2011 uresničila zastavljene
ključne cilje in naloge. Izmed teh nalog oz. ciljev lahko izpostavimo najbolj obsežne
aktivnosti agencije v letu 2011:
- priprava Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje
2012-2021;
- uspešno izvedeni kadrovski, finančni, funkcionalni in operativni postopki za prevzem
16 izpitnih centrov in 85 zaposlenih, ki so iz upravnih enot na AVP prešli s 1.1.2012;
- vzpostavitev sistema presojanja varnosti cest s podelitvijo licenc presojevalcem in
začetek vzpostavljanja sistema neodvisnih preiskovalcev dejavnikov nastanka
prometnih nesreč;
- izvajanje lastne dejavnosti na področju voznikov – rehabilitacijski programi, dodatno
usposabljanje za varno vožnjo, edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice ter
urejanje področja zdravstvenih pregledov.
V letu 2012 se bomo z vidika prometne varnosti osredotočili na štiri ključna področja:
- infrastruktura cestnega prometa;
o nadaljnje izvajanje direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne
infrastrukture (osnovno strokovno usposabljanje in licenciranje presojevalcev
varnosti cestne infrastrukture);
o presoja varnosti cestne infrastrukture na ostalih državnih in lokalnih cestah;
o vzpostavitev sistema neodvisnega preiskovanja dejavnikov nastanka prometnih
nesreč s smrtnim izidom;
o preučevanje možnosti izboljšanja pretočnosti prometa v urbanem okolju s
poudarkom na prometni signalizaciji (npr. zeleni val na cestah v naselju, itd.);
-

nadzor; posodobitev sistema nadzora na avtocestah in medresorsko sodelovanje pri
zmanjševanju povprečnih hitrosti na avtocestnem omrežju

-

človek;
o dvig kakovosti dela izpitnih centrov za voznike motornih vozil;
o posodobitev nadzora v šolah vožnje, s poudarkom na posodobljenem in
kakovostnem usposabljanju ter izobraževanju bodočih voznikov v cestnem
prometu;
o nadgradnja preventivnih akcij za večjo varnost cestnega prometa;
o pregled oz. evalvacija delovanja rehabilitacijskih programov (z edukacijskimi
in psihosocialnimi delavnicami) ter predlogi izboljšav na področju
resocializacije večkratnih povzročiteljev prometnih prekrškov;

___________________________________________________________________________
41

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
o vključitev problematike prometne varnosti na lokalnem nivoju, s spodbujanjem
dela občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
sodelovanja s civilno družbo (povezovanje društev, fundacij, nevladnih
organizacij itd.);
o posebno pozornost posvetiti skupinam t.i. »ranljivih udeležencev«, kamor
štejemo: voznike enoslednih motornih vozil, kolesarje in pešce.
o izobraževanje najmlajših udeležencev v prometu, z izvajanjem preventivnih
aktivnosti in poudarkom na problematiki prometne varnosti v vrtcih in šolah.
-

motorna vozila; posodobitev nadzora in zagotavljanje strokovnosti pri izvajanju
tehničnih pregledov.
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13 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2011
13.1 RAČUNOVODSKO POROČILO
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13.1.1 BILANCA STANJA
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13.1.2 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
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13.1.3 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB
IN POSOJIL
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13.1.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH
UPORABNIKOV
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13.1.5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

___________________________________________________________________________
51

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

___________________________________________________________________________
52

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

13.1.6 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
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13.1.7 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV
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13.1.8 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH
UPORABNIKOV
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13.1.9 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

___________________________________________________________________________
58

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

___________________________________________________________________________
59

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

14 PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO
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15 PRILOGA 2: ANALIZA VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA V LETU 2011
IZHODIŠČA
− Analizirano je obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
− Podatkovni vir so statistični podatki o prometnih nesrečah, ki so se zgodile v
Republiki Sloveniji, evidentirani pri Ministrstvu za notranje zadeve in zbrani v bazi
EPN na Ministrstvu za promet, in Analiza prometnih nesreč, posledic in ukrepov
policije za obdobje januar–december 2011/2010 (Začasni podatki z datumom obdelave
9. 2. 2012).
− Analiza temelji na primerjavi stanja varnosti med letoma 2011 in 2010.
ANALIZA
a)

Število mrtvih udeležencev v cestnem prometu v obdobju 2007–2011

Slika 1: Število mrtvih udeležencev v cestnem prometu v času Nacionalnega programa varnosti v
cestnem prometu 2007–2011
Število mrtvih udeležencev v cestnem prometu v času Nacionalnega programa
varnosti v cestnem prometu 2007 - 2011
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Na zgornji sliki imamo prikaz cilja iz nacionalnega programa oz. najvišjo dovoljeno število
umrlih v prometnih nesrečah in dejansko stanje v preteklih letih. Od leta 2007 smo se vedno
bolj približevali cilju nacionalnega programa in ga v letu 2010 tudi dosegli. V letu 2011 cilja
nismo dosegli, saj je na cestah namesto zgornje meje – 124 umrlih v cestnem prometu – umrlo
141 udeležencev (14 % več).
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b)

Število prometnih nesreč

Tabela 1: Število prometnih nesreč
LETO

Št. prometnih
nesreč

Prometne nesreče
Brez
poškodb

S telesno
poškodbo

Smrt

2010

21.604

13.945

7.532

127

2011

23.015

15.397

7.133

129

primerjava
11/10

7%

10 %

–5 %

2%

Število prometnih nesreč se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 povečalo za 7 %. Prav
tako se je povečalo število prometnih nesreč brez poškodb (+10 %) in število prometnih
nesreč s smrtnim izidom (+2 %). Število prometnih nesreč z lažjo telesno poškodbo se je
zmanjšalo za 5 %.
c)

Posledice prometnih nesreč

Tabela 2: Posledice prometnih nesreč
LETO

Posledice prometnih nesreč
Brez pošk.

Huda tel. pošk.

Lažja tel. pošk

Smrt

2010

30273

886

9593

138

2011

31720

921

8813

141

primerjava
11/10

5%

4%

–8 %

2%

V letu 2011 je na slovenskih cestah umrlo 141 (138 v 2010) udeležencev v cestnem
prometu, kar je 2 % več kot v letu 2010. Število hudo telesno poškodovanih je prav tako v
letu 2011 naraslo, saj jih je 4 % (921 hudo tel. poškodovanih) več kot v letu 2010. Pozitivne
rezultate zaznavamo le pri lažje telesno poškodovanih, saj se je število zmanjšalo za 8 %
(8.813 lažje tel. poškodovanih).
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d)

Umrli po mesecih

Slika 2: Primerjava števila umrlih po mesecih v letih 2010 in 2011
Primerjava števila umrlih po mesecih v letih 2010 in 2011
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− V prvem četrtletju (januar, februar, marec) je v letu 2011 umrlo 23 udeležencev (19 v
letu 2010) oz. za 21 % več kot v letu 2010.
− V drugem četrtletju (april, maj, junij) se je stanje še poslabšalo, saj je umrlo 48
udeležencev (39 v letu 2010) oz. za 23 % več kot v letu 2010. Posebej kritično je bilo
v aprilu, saj je takrat umrlo kar 22 udeležencev, predvsem v podravski regiji.
− V tretjem četrtletju (julij, avgust, september) se je stanje izboljšalo, umrlo je 38
udeležencev (45 v letu 2010) oz. 16 % manj kot v letu 2010. Stanje je bilo še posebej
ugodno v mesecu juliju, saj je takrat umrlo 7 udeležencev, leto prej pa 23. V tem
četrtletju bi bilo lahko stanje še boljše, saj je v mesecu septembru umrlo kar 20
udeležencev.
− V četrtem četrtletju (oktober, november, december) je bilo stanje prav tako boljše;
umrlo je 32 udeležencev (35 v 2010) oz. 9 % manj kot v letu 2010.
Meseca april in september sta bila meseca z največ umrlimi v letu 2011. Skupno jih je umrlo
kar 42 udeležencev oz. 30 % vseh umrlih letu 2011.
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e)

Umrli udeleženci

Tabela 3: Primerjava umrlih udeležencev v letih 2010 in 2011
2010

2011*

Primerjava
11/10

Voznik osebnega vozila

45

47

4%

Voznik motornega kolesa

17

28

65 %

Pešec

26

21

–19 %

Potnik

22

22

0%

Kolesar

16

14

–13 %

Kolo s motorjem

5

2

–60 %

Traktor

2

1

–50 %

Tovorno vozilo

2

2

0%

Drugo

3

4

33 %

138

141

2%

LETO

UDELEŽENEC

SKUPAJ

Največje povečanje v številu mrtvih je pri voznikih motornih koles, saj jih je v letu 2011
umrlo 28, v letu 2010 pa 17 (povečanje za 65 %). Pri voznikih osebnega vozila se je število
umrlih prav tako povečalo s 45 umrlih v letu 2010 na 47 umrlih v letu 2011 (povečanje za 4
%). V preostalih skupinah zaznavamo znižanje števila umrlih; voznik kolesa s motorjem
(–60 %), voznik traktorja (–50 %), pešec (–19 %) in kolesar (–13 %).
f)

Umrli po regijah

Tabela 4: Primerjava umrlih po statističnih regijah v letih 2010 in 2011
LETO
Statistična regija

Spodnjeposavska

2010
6

Delež

Delež

Delež umrlih

11/10

prebivalstva v
regiji (2011)

na regijo
(2011)

3

–50 %

3%

2%

4%

2011

primerjava

registriranih
motornih vozil
v regiji (2011)

Notranjsko-kraška

3

7

133 %

3%

5%

3%

Goriška

6

10

67 %

6%

7%

7%

Obalno-kraška

11

10

–9 %

5%

7%

6%

Koroška

4

7

75 %

4%

5%

3%

Jugovzhodna
Slovenija

13

10

Podravska

18

32

Zasavska

2

0

Savinjska

14

10

Osrednjeslovenska

33

Pomurska
Gorenjska

7%

–23 %

7%

7%

78 %

16 %

23 %

15 %

–100 %

2%

0%

2%

–29 %

13 %

7%

13 %

33

0%

26 %

23 %

25 %

10

3

–70 %

6%

2%

6%

18

16

–11 %

10 %

11 %

10 %
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V letu 2011 je največ udeležencev umrlo v podravski regiji – 32 (v 2010 – 18), čeprav je
bilo po cilju iz nacionalnega programa 20 umrlih najvišja dovoljena meja. V podravski regiji
je tako umrlo kar 23 % vseh umrlih v letu 2011, povečanje v primerjavi z letom 2010 pa je
kar 78-odstotno. Povečanje zaznavamo tudi v naslednjih regijah: notranjsko-kraška
(povečanje za 133 % oz. s 3 na 7 umrlih), koroška (povečanje za 75 % oz. s 4 na 7 umrlih),
goriška (povečanje za 67 % oz. s 6 na 10 umrlih). V preostalih regijah se je število umrlih
zmanjšalo, predvsem v zasavski (–100 %, brez mrtvih), pomurska (zmanjšanje za 70 % oz.
z 10 na 3 umrle), spodnjeposavski (zmanjšanje za 50 % oz. s 6 na 3 umrle), savinjski
(zmanjšanje za 29 % oz. s 14 na 10 umrlih) itn.
Pri primerjavi deleža prebivalstva v regiji in deleža umrlih na regijo se ponovno pojavi
problematična podravska regija, v kateri prebiva 16 % ljudi, umrlo pa jih je – kot že rečeno –
23 %.
Slika 3: Umrli v prometnih nesrečah po statističnih regijah v letih 2010 in 2011
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g)

Prometne nesreče po vrsti ceste in naselju, vzrok PN (podatki v oklepaju so za leto 2010)

− 68 % (65 %) prometnih nesreč se je pripetilo na lokalnih cestah, 32 % (35 %) pa na
državnih cestah.
− 64 % (53 %) prometnih nesreč s smrtnim izidom se je pripetilo na državnih cestah,
36 % (47 %) pa na lokalnih cestah (82 PN s smrtnim izidom na DC, 47 PN s smrtnim
izidom na LC).
− Največ prometnih nesreč se je zgodilo na cesti z uličnim sistemom – 50 % (48 %) in
na cesti brez uličnega sistema – 13 % (13 %).
− Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo na regionalni cesti II. reda
– 18 % (13 %) oz. 23 PN s smrtnim izidom, cesti brez uličnega sistema – 17 % (13
%), cesti z uličnim sistemom – 16 % (26 %).
− 68 % (66 %) vseh prometnih nesreč se je zgodilo v naselju, 32 % (34 %) pa zunaj
naselja.
− 64 % (55 %) prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo zunaj naselja – 82,
36 % (45 %) pa v naselju – 47.
− Najpogostejši vzroki za nastanek prometne nesreče so: premik z vozilom – 26 % (24
%), neprilagojena hitrost – 16 % (19 %) ter nepravilna stran oz. smer vožnje in
neupoštevanje pravil o prednosti, oba po 14 %.
− Najpogostejši vzroki za nastanek prometne nesreče s smrtnim izidom so:
neprilagojena hitrost – 39 % (32 %), nepravilna stran oz. smer vožnje – 24 % (33
%) in neupoštevanje pravil o prednosti – 16 % (14 %). Letos se je zaradi
neprilagojene hitrosti zgodilo 50 (41) prometnih nesreč s smrtnim izidom, zaradi
nepravilne smeri oz. strani vožnje pa se je zgodilo 31 (42) prometnih nesreč s smrtnim
izidom, v katerih je umrlo 57 udeležencev (45).
h)

Alkohol

Tabela 5: Prometne nesreče – povzročitelj alkoholiziran
LETO

Prometne nesreče
Vse nesreče

S hudo tel. pošk.

Z lahko tel. pošk.

S smrtnim izidom

2010

1.979

160

678

46

2011

1.848

146

619

29

primerjava
11/10

–7 %

–9 %

–9 %

–37 %

Število prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran voznik, se je zmanjšalo za 7 %.
Zmanjšalo se je število hudo telesno poškodovanih – 9 %, lahko telesno poškodovanih – 9 %,
še najbolj pa se je zmanjšalo število prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar za 37 %.
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Tabela 6: Posledice prometnih nesreč – povzročitelj alkoholiziran
Posledice

LETO

Povprečna stopnja

Huda tel. pošk.

Lažja tel. pošk

Smrt

alkohol.

2010

182

1028

49

1,51

2011

164

865

35

1,46

–10 %

–16 %

–29 %

–3 %

primerjava
11/10

Število umrlih v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, se je v letu
2011 v primerjavi z letom 2010 precej zmanjšalo. V letu 2011 je umrlo 35 udeležencev (49
v 2010), kar je 29 % manj kot v letu 2010. Prav tako se je zmanjšalo število hudo telesno
poškodovanih (–10 %) in lažje telesno poškodovanih (–16 %). Povprečna stopnja
alkoholiziranosti se je zmanjšala za 3 %.
MEDNARODNA PRIMERJAVA
Na podlagi podatkov ETSC-ja in IRTAD-a je narejena primerjava med Slovenijoin ostalimi
državami Evropske unije oz. drugimi svetovnimi državami. Podatki se primerjajo na osnovi
podatkov iz leta 2010.
Slika 4: Število umrlih udeležencev cestnega prometa na milijon prebivalcev v letih 2001 in 2010
Število mrtvih udeležencev cestnega prometa na milijon prebivalcev v letih 2001 in 2010
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Zgornja slika kaže, da Švedska, Velika Britanija ter Nizozemska skupaj z Malto, ostajajo
najvarnejše države v EU. Švedska je v letu 2010 dosegla zgodovinsko najnižjo število umrlih
na milijon prebivalcev – 28.
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Slovenija je v tem obdobju prepolovila število mrtvih in se zelo približala povprečju držav
EU, ki je bilo v letu 2010 62 mrtvih na milijon prebivalcev (v Sloveniji 68 mrtvih na milijon
prebivalcev, kar nas uvršča na 15 mesto med EU državami).
Slika 5: Zmanjšanje umrlih udeležencev cestnega prometa v obdobju 2001-2010 v EU
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V obdobju 2001-2010 je osmim državam uspelo doseči cilj EU zmanjšati število umrlih za
minimalno 50 %. Na vrhu so vse tri Baltiške države, Latvija in Estonija sta zmanjšali število
žrtev za 61 %, Litva za 58 %. Španija, Luksemburg, Francija, Slovenija in Švedska so prav
tako dosegli cilj EU v letu 2010.
Slovenija je uspešno prepolovila število žrtev iz 278 umrlih v letu 2001 na 138 umrlih v letu
2010. Povprečje zmanjšanje števila umrlih v državah EU je bilo 43 %.
Tabela 7: Stopnja umrlih udeležencev v cestnem prometu na število registriranih vozil
Država

Stopnja

Št. registriranih
vozil (v 1000)

Št. umrlih

Islandija
Nizozemska
Švica
Japonska
Nemčija
Finska
Luksemburg
Avstralija
Avstrija
Francija
Slovenija
Nova Zelandija

0,31
0,55
0,59
0,64
0,70
0,71
0,72
0,84
0,92
0,99
1,04
1,16

259
9840
5525
90464
52288
3855
446
16062
5981
40147
1332
3231

8
537
327
5745
3648
272
32
1352
552
3992
138
375

Primerjava Slovenije z ostalimi državami pri stopnji umrlih udeležencev v cestnem prometu
na število registriranih vozil kaže, da se Slovenija nahaja na repu zgoraj naštetih evropskih in
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svetovnih držav. Stopnja v Slovenije je 1,04 kar je več kot 3x večja kot v najbolj uspešni
državi po tem merilu Islandiji ter skoraj 1x večja kot na Nizozemskem.
Tabela 8: Stopnja umrlih v mio voznih km letno
Država

Stopnja
(x1000)

Islandija
Nizozemska
Finska
Nemčija
Švica
Danska
Avstralija
Francija
Slovenija
Nova Zelandija
Južna Koreja

2,5
4,3
5,1
5,2
5,2
5,6
6,1
7,1
7,7
9,4
18,7

Prometno delo
(v mio voznih
KM/leto)
3168
126224
53815
704800
62339
45432
222100
561300
17826
39980
295055

Št. umrlih
8
537
272
3648
327
255
1352
3992
138
375
5505

Podatki pri mio voznih km/letno so podobni kot vtabeli št. 7. Slovenija se tudi tu nahaja na
repu razpredelnice, saj je stopnja 7,7 prav tako 3x večja kot na Islandiji ter skoraj 80% večja
kot na Nizozemskem.
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