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1 OSNOVNI PODATKI O AVP 

 Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

 Skrajšan naziv: AVP 

 Sedež: Kotnikova 19a, 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: mag. Igor Velov (od 13.2.2015) 

 Predsednik Sveta agencije: Jure Prestor 
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1.1 SVET AGENCIJE 
 

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

javnega poziva izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij 

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

imenovanja.  

 

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

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

- David Razboršek,  

- dr. Marko Polič,  

- dr. Marjan Bilban,  

- Barbara Klemen in  

- Zvonko Milković.  

 

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

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

imenovala Lidijo Flajs.  

 

Aktualna zasedba Sveta agencije je sledeča: 

 

- Jure Prestor, predsednik, 

- mag. Vesna-Kerstin Petrič, namestnica predsednika, 

- mag. Emilija Placer Tušar, 

- mag. Srečko Jarc,  

- dr. Peter Lipar, 

- Lidija Flajs,  

- David Razboršek,  

- dr. Marko Polič,  

- dr. Marjan Bilban,  

- Barbara Klemen in  

- Zvonko Milković. 
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Člani Sveta agencije so se v letu 2015 sestali na štirih rednih sejah in petih dopisnih sejah. Na 

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

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

tudi problematiko prometne varnosti v Republiki Sloveniji z različnih vidikov.  

 

Na 11. redni seji, dne 12.2.2015, je Svet agencije sprejel Pravilnik o službeni kartici v Javni 

agenciji Republike Slovenije za varnost prometa ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javni agenciji Republike 

Slovenije za varnost prometa, potrdil je razpis za podelitev Svečane listin za leto 2014 ter se 

seznanil z Obdobnim načrtom za leti 2015 in 2016 ter s poročilom o delovanju AVP na 

področju preventive. 

 

Na 7. dopisni seji, dne 3.3.2015, je Svet agencije sprejel Letno poročilo Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa za leto 2014. 

 

Na 8. dopisni seji, dne 12.3.2015, je Svet agencije sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah 

Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije 

za varnost prometa. 

 

Na 12. redni seji, dne 21.5.2015, je Svet agencije sprejel nov Akt o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, na 

podlagi katerega se je oblikovala nova samostojna notranja organizacijska enota: Sektor za 

preventivno in vzgojo v cestnem prometu; Šesti rebalans programa dela in finančnega načrta 

Javne agencije RS za varnost prometa ter Tarifo o nadomestilu stroškov in plačilu storitev 

Javne agencije RS za varnost prometa, nov Pravilnik o izvajanju postopkov javnega naročanja 

v Javni agenciji RS za varnost prometa, potrdil predloga za podelitev Svečanih listin v letu 

2014, obravnaval delo Odbora za preventivo, se seznanil s Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitvah v 

postopkih s področja varnosti cestnega prometa, ki ga sprejme minister za infrastrukturo ter 

podprl predlog za vzpostavitev dialoga med AVP in nevladnimi organizacijami za pomoč le-

tem pri projektih za pridobivanje evropskih sredstev. 
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Na 9. dopisi seji, dne 9.9.2015, je Svet agencije sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah 

Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije Republike Slovenije 

za varnost prometa. 

 

Na 13. redni seji, dne 30.9.2015, je s Svet agencije sprejel Popravek Letnega poročila Javne 

agencije RS za varnost prometa. Seznanil se je s stanjem prometne varnosti v Republiki 

Sloveniji, s projektom urejanja varnih šolskih poti, s stanjem na področju financiranja 

nevladnih organizacij ter podprl predlog po povečanju deleža financiranja nevladnih 

organizacij s strani AVP, seznanil se je še z novim Pravilnikom o izpitnih centrih ter 

poročilom AVP o mednarodnih aktivnostih. Sprejel je tudi Pravilnik o ukrepih za varovanje 

dostojanstva zaposlenih v Javni agenciji RS za varnost prometa ter Pravilnik o izvajanju 

postopkov javnega naročanja v Javni agenciji RS za varnost prometa.  

 

Na 10. dopisni seji, dne 6.11.2015 je Svet agencije sprejel Sedmi rebalans programa dela in 

finančnega načrta AVP za leto 2015. 

 

Na 11. dopisni seji, sklicani, dne 24.11.2015, je Svet agencije potrdil izbor revizijske družbe 

za revizijo Letnega poročila AVP za leto 2015. 

 

Na 14. redni seji, dne 17.12.2015, sprejel dopolnitev Pravilnika o izvajanju postopkov javnega 

naročanja v AVP. Potrdil je predlog, da se člane Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu pozove k sodelovanju v odboru. Seznanil se je s predstavitvijo Portala SPV, s 

prizadevanjem AVP, da poveča delež lastnih sredstev ter podprl sistemsko financiranje AVP 

in preventivnih aktivnosti; seznanil se je tudi z informacijo o opravljenih nadzorih nad 

organizacijami, ki opravljajo naloge s področja vozil in voznikov ter podprl ureditev statusa 

članov izpitnih komisij ter pozval vodstvo AVP, da v okviru svojih pristojnosti zadevo uredi 

Seznanil se je še z informacijo o komuniciranju AVP z javnostmi ter soglasno podprl predlog, 

da AVP sama izvaja rehabilitacijske programe. 
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1.2 ODBOR ZA PREVENTIVO 
 
Odbor za preventivo je stalno posvetovalno telo Sveta agencije, ki je sestavljeno iz 

predstavnikov nevladnih organizacij, predstavnikov strokovne javnosti (univerze) ter 

predstavnikov občinskih  Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 

Člani Odbora so: 

- Jože Režonja, Občina Tolmin – SPV, predsednik Odbora, 

- Zlato Zaletel, Zveza ZŠAM, 

- Robert Štaba, Zavod varna pot, 

- Ferdo Abraham, AMZS, 

- Aleksander Kravos, Z glavo na zabavo, 

- David Razboršek, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Zavod Vozim, 

- Janez Bertoncelj, Ljubljanska kolesarska mreža, 

- Leopold Pungerčar, Zveza motoklubov Slovenije, 

- Dr. Matjaž Šraml, Univerza v Mariboru, 

- Zvone Milkovič, Mestna občina Ljubljana – SPV, 

- Bojan Kranjc, Mestna občina Maribor – SPV, 

- Tatjana Kocjančič, Mestna občina Kranj – SPV, 

- Mitja Kolbl, Občina Ljutomer – SPV, 

- Rado Ribič, Občina Radeče – SPV. 

 

V letu 2015 so se vrstile težave s sklepčnostjo sej Odbora. Problem je bil obravnavan tudi na 

seji Sveta AVP s podanim predlogom, da se neaktivne člane pozove ali k udeleževanju sej ali 

pa k odstopu iz odbora.  

 

V letu 2015 je Odbor podal tudi svoje pripombe na predloge spremembe zakonodaje glede 

urejanja statusa občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru 

spremembe Zakona o voznikih. Prav tako so se člani Odbora seznanili z javnim pozivom za 
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sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mesecu marcu 2015 ter pregledom 

sofinanciranja projektov nevladnih organizacij s strani AVP v obdobju od 2010 do 2015.  

 

Predsednik Odbora je bil redno vabljen tudi na seje Sveta AVP, skladno s sklepom Sveta 

AVP. Prav tako se je udeleževal Posvetov občinskih SPV ter sestankov s predstavniki 

nevladnih organizacij, kjer je predstavil namen in delo Odbora. Odbor spremlja tudi podelitev 

Priznanj AVP, in sicer predstavnik Odbora sodeluje tudi v Komisiji za priznanja AVP, ki 

predlaga Svetu AVP kandidate za priznanja za posamezno leto (v letu 2015 za preteklo leto). 

 

Komunikacija med člani Odbora poteka preko elektronskih medijev ali osebno na sestankih. 

Prav tako je potekala komunikacija med predsednikom Odbora ter člani Sveta AVP in 

direktorjem AVP tekom leta. 
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2 UVOD 
 

Javna agencija RS za varnost prometa je osrednja ustanova v RS za varnost prometa. Glavni 

cilj delovanja agencije je prizadevanje za 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. Del agencije so tudi izpitni centri za opravljanje izpita za voznike motornih vozil. 

Agencija predvsem koordinira delo vseh deležnikov na področju prometne varnosti. V ta 

namen direktor agencije vodi Medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje 

NPVCP. 

 

Ključna dodana vrednost agencije je v združevanju strokovnjakov v skupnem organu in 

posledično njihovi pozitivni sinergijski učinki, ki pozitivno vplivajo na stanje varnosti 

cestnega prometa. Poglavitni cilji dela agencije so zadovoljstvo uporabnikov, racionalna 

poraba finančnih sredstev v razmerju stroškov in koristi. Agencija je v letu 2015 zagotavljala 

organizacijo in izvajanje raziskovalno-analitskega dela na področju varnosti prometa, 

predvsem načrtno povezovanje in analiziranje različnih zbirk podatkov. Izvajali in 

koordinirali smo nacionalne preventivne akcije. Povečali vsebino in obseg izobraževanj in 

usposabljanj na področju vozil in voznikov. Povečali število strokovnih nadzorov nad 

pooblaščenimi organizacijami in število internih nadzorov nad delom zaposlenih. Na izpitnih 

centrih se je z racionalizacijo skrajšala čakalna doba za kandidate, člani izpitnih centrov pa so 

prevzemali tudi druge naloge, kot so izobraževanje, preventiva itd. 

 

Agencija je letu 2015 nadaljevala z aktivnostmi, ki so nujne za boljše delovanje agencije, 

smotrnejšo porabo sredstev in večjo prometno varnost. Nekatere so se  realizirale že v letu 

2015. Predvsem gre za nadaljevanje notranje reorganizacije, reorganizacije izpitnih centrov, 

vzpostavitve sistema preiskovalcev prometnih nesreč, sprememb področne zakonodaje in 

vzpostavitev novih načinov financiranja. Slednje je pravzaprav najpomembnejše. Agencija bo 

sledila finančni avtonomiji in zadostnosti. 

 

Za leto 2015 je bilo pri delovanju AVP značilno tudi povezovanje institucij in organizacij 

civilne družbe ter vodenje in koordiniranje državnih organov v skupnem uresničevanju 
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Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (NPVCP). Leto 2015 je bilo po statističnih 

podatkih za odtenek slabše (120 smrtnih žrtev) od zastavljenega cilja ( ne več kot 115 smrtnih 

žrtev). Temu je botroval predvsem mesec julij, v katerem je življenje izgubilo 26 oseb, v 

istem mesecu leto prej pa 7. Bolj podrobna analiza statističnih podatkov pa pokaže, da se tudi 

v letu 2015 nadaljuje trend izboljšanja prometne varnosti. Tako obdobje pred julijem kot 

obdobje po juliju je po številu smrtnih žrtev najugodnejše doslej. Kar sedem mesecev je bilo 

najugodnejših v zadnjem pet letnem obdobju in štirje meseci so bili najugodnejši v zgodovini 

Slovenije. Prav tako se je trend števila smrtnih žrtev po slabem juliju znižal tako, da smo 

zabeležili najvarnejšo jesen doslej. 
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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 2015 temeljilo na naslednjih zakonskih in pravnih 

podlagah: 

 

� Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14),  

� Zakon o pravilih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno 

besedilo), 

� Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15),  

� Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15), 

� Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A in 33/11-ZEKom-C),  

� Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno 

besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I), 

� Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 

št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-

C,95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), 

� Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1,63/13 – ZOsn-

I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13 -ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13 -ZIPRS1415, 101/13 -

ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 - odl. US,90/15 in 102/15), 

� Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 47/15- ZZSDT), 

� Sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10), 

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

Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 73/10), 

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

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

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

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

Svetu AVP, dne 11.10. 2013), 

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

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

Svetu AVP, dne 06.05.2014), 
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� Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v AVP (št. 1000-1/2014/5, 

sprejet na Svetu AVP, dne 04.09.2014), 

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

prometa (Uradni list RS, št. 34/11), 

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

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

Evropska komisija 28. 3. 2011,  

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

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

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

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

(Uradni list RS, št. 58/2006),  

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

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

� Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016 

� Pogodba o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorja Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa sklenjena med Vlado RS in direktorjem AVP, z dne 

8.10.2015 

 

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); 
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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; 

 

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; 
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− 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 si je v programu dela za 2015 dolgoročno zastavila 

naslednje ključne cilje:  

− izboljšanje varnosti cestnega prometa; 

− reorganizacija agencije s ciljem boljšega izkoristka kadrovskega potenciala;  

− zmanjšati potrebo po proračunskem financiranju in sprejetje ukrepov za povečanje 

financiranja z lastno dejavnostjo. 

 

Vsi cilji so bili vsaj delno doseženi. Trend boljše prometne varnosti se je nadaljeval, kljub 

zelo slabemu juliju , ki je zelo poslabšal statistično sliko. Obdobje pred julijem 2015 kot 

obdobje po juliju je po številu smrtnih žrtev najugodnejše doslej. Kar sedem mesecev je bilo 

najugodnejših v zadnjem pet letnem obdobju in štirje meseci so bili najugodnejši v zgodovini 

Slovenije. Prav tako se je trend števila smrtnih žrtev po slabem juliju znižal tako, da smo 

zabeležili najvarnejšo jesen doslej. 

 

Izvedla se je reorganizacija agencije, ki je omogočila boljšo izrabo kadrovskega potenciala, 

boljšo organiziranost in večjo transparentnost poslovanja. Poleg tega pa je reorganizacija 

imela tudi pozitiven finančni učinek, saj so se zmanjšali materialni stroški. 

 

Trend povečevanja deleža lastnih prihodkov se je nadaljeval tudi v letu 2015 in je bil tako b 

deležu kot tudi nominalno največji doslej. Kljub temu pa nadaljujemo z aktivnosti na tem 

področju za povečevanje lastnih prihodkov. Za večjo neodvisnost od integralnega proračuna 

pa so potrebne še nekatere spremembe zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih, in 

morebitnih drugih predpisov. 

 

Uspešno smo nadaljevali in samostojno izvajali rehabilitacijske programe (program dodatnega 

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

kontrolorje tehničnih pregledov, izpite za vodje tehničnih pregledov in preskuse 
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usposobljenosti delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil ter začeli z izvajanjem 

programov izobraževanja in usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne 

vodje šol vožnje. 

 

V letu 2015 smo bili vključeni v nov mednarodni projekt SafetyCube, ki je evropsko 

raziskovalno-analitični projekt, s katerim želi Javna agencija RS za varnost prometa prispevati 

aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na naših cestah. SafetyCube je finančno 

podprt z evropskimi sredstvi programa Horizon 2020, v skupni vrednosti 5.790.113,00 €, od 

katerega prejme AVP 1,55 % oziroma 90.000 €, ki ga EC povrne v celoti v 100 % deležu. 

Projekt traja 36 mesecev, na njegovi podlagi pa je bil zaposlen dodaten delavec za delo na 

projektu. Ključni izzivi projekta so razvoj novih analitičnih metod za postavljanje prednostnih 

nalog, evalvacija učinkovitosti ukrepov, spremljanje hudih telesnih poškodb in ocenjevanje 

družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč, cost-benefit analiza z upoštevanjem 

človeških in materialnih stroškov, uvedba metod z uporabo podatkov o prometnih nesrečah, z 

namenom identificiranja ključnih mehanizmov vzrokov prometnih nesreč, dejavnikov 

tveganja in stroškovno učinkovitih ukrepov zmanjšanja umrlih in poškodovanih v prometnih 

nesrečah, razvoj operativnega okvirja za zagotavljanje dostopa in posodabljanja projektnih 

zmogljivosti tudi po zaključku projekta, spodbuditi delovanje Evropskega observatorija za 

prometno varnost v sodelovanju z deležniki na področju prometne varnosti ter zagotavljanje 

diseminacije rezultatov projekta širši strokovni javnosti. 

.  
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5 LETNI CILJI NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT 

IN NJIHOVO DOSEGANJE 

5.1 SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
Naloge Službe za splošne zadeve obsegajo področje dela: financ in računovodstva, 

organizacije in kadrov, glavne pisarne, sprejemne pisarne in informatike, ki ga je opravljalo 7 

javnih uslužbencev. 

 

V letu 2015 je Služba za splošne zadeve poleg rednih nalog s področja financ, računovodstva, 

organizacije kadrov, glavne in sprejemne pisarne ter informatike še: 

- pripravila naslednje interne pravne akte, ki jih je sprejel Svet agencije: Pravilnik o 

službeni izkaznici v Javni agenciji RS za varnost prometa, Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javni 

agenciji RS za varnost prometa, Pravilnik o izvajanju postopkov javnega naročanja v 

AVP, Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v AVP 

- pripravila spremembe ter nato nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, ki ga je sprejel Svet 

agencije; 

- sodelovala pri pripravi programov oziroma rebalansov programov dela in finančnih 

načrtov AVP ter pri pripravi letnega poročila AVP za preteklo leto, 

- sodelovala pri pripravi in sprejemu nove Tarife o nadomestilu stroškov in plačilu 

storitev AVP, ki jo je sprejel Svet agencije, 

- na podlagi novega Pravilnika o izvajanju postopkov javnega naročanja v AVP 

prevzela vodenje postopkov javnih naročil vrednosti do 20.000 EUR in nudila 

podporo pri izvedbi takih naročil drugim organizacijskim enotam AVP; 

- začela sodelovati z novim računovodskim servisom ter uvedla sistem e-računov,  

- sodelovala pri zunanjih inšpekcijskih nadzorih v AVP: finančna, upravna, delovna 

inšpekcija, pri čemer so bili vsi naloženi ukrepi izvedeni, saj večje nepravilnosti niso 

bile ugotovljene, 

- izvedla interna izobraževanja za zaposlene iz Zakona o upravnem postopku (12 

udeležencev), Uredbe o upravnem poslovanju (11 udeležencev) in računalniškega 

programa PowerPoint ,  
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- napotila na usposabljanje na strokovni izpit iz ZUP-a 10 zaposlenih (izpit pa do sedaj  

opravilo 9 zaposlenih), 

- pripravila anekse oziroma nove pogodbe o zaposlitvah v zvezi s sproščenimi 

napredovanji zaposlenih,  

- na podlagi soglasij Vlade RS, izvedla 6 razpisov za prosta delovna mesta, 

- izvedla prenos podatkovne zbirke na nov strežnik in posodobila strežniško polje, 

- vzpostavila dodatne lokacije za e-testirnice, 

- namestila strežnik za mobilno telefonijo 

- izvedla nadgradnjo glavnega strežnika na višjo verzijo sistema. 

 

5.2 SEKTOR ZA VOZILA 

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

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

je skladno z vizijo AVP 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 visoko strokoven; 

− ekonomsko optimalen; 

− do odjemalcev prijazen način; 

 

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

so: 

− mednarodno priznane ter 

− prilagojene potrebam in pričakovanjem odjemalcev. 
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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. 

 

Na sektorju za vozila je bilo kadrovsko stanje v poročevalskemu obdobju sledeče: 

- 7 stalno zaposlenih oseb. 

 

V Sektorju za vozila so se opravljala naslednja opravila: 

- razporejanja dela vhodne pošte, delno evidentiranje prejete in poslane pošte, 

- odpiranje novih zadev v SPIS 4, 

- delno evidentiranje vhodne sektorske pošte v nove zadeve ali evidentiranje pošte v že 

obstoječe zadeve, skeniranje vhodne elektronske pošte, 

- delno odpremljanje in skeniranje izhodne pošte, 

- sprejemanje telefonskih klicev (v povprečju 20 na dan) in strank (povprečno 4 na dan), 

posredovanje osnovnih informacij in usmerjanje, 

- vodenje evidenc (evidenca izdanih potrdil o skladnosti vozil, evidenca tipov vozil, 

posamične odobritve vozil, izdanih dvojnikov potrdil o skladnosti, tehničnih pregledov 

traktorjev na terenu, evidenca izpitov za kontrolorje, vodje in referente), 

- organizacija in logistika službenih potovanj doma in v tujini, 

- evidenca zalog obrazcev, naročanje obrazcev, izdajanje obrazcev in kontrola plačil, (cca. 

110.000 letno) 

- delo s programom CRV (pomoč pri izdaji certifikatov o posamični odobritvi vozil, izdaja 

nadomestnih potrdil, pomoč ostalim zaposlenim pri koordinaciji dela), 

- zaključevanje rešenih zadev in arhiviranje, 

 

V poročevalskem obdobju je bilo v sektorju za vozila izvedenih skupno 2.940  postopkov s 

področja opravljanja nalog sektorja za vozila. Pooblaščeni zastopniki znamk so izdali 82.874 

SA potrdil o skladnosti,  pooblaščene strokovne organizacije oziroma tehnične službe so 

izdale 33.319 SB potrdil o skladnosti in 2.772 SC potrdil o skladnosti za predelana vozila, kar 

pomeni, da je bilo v sektorju tudi vsaj toliko predanih potrdil o skladnosti. 
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Na področju tipskih homologacij je bilo skupno opravljeno 1.344 homologacij tipov vozil, kar 

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

vozil. V zvezi s tem pomeni, da je bilo v centralni register vozil CRV vnešenih približno 

400.000 novih izvedenk, katerih podatki so se v nadaljnjem delu uporabljali za izdajanje 

potrdil o skladnosti. Povprečni čas reševanja posamezne tipske homologacije je bil okoli 3 

dni. 

 

Na področju posamičnih odobritev vozil je bilo skupno izdano 789 certifikatov o posamični 

odobritvi vozil. 

Pod področje tipskih homologacij spada tudi izdajanje homologacij za sisteme, sestavne dele 

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

sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot izdal 151 homologacijskih certifikatov 

slovenskim in tujim proizvajalcem opreme. Povprečni čas reševanja zadeve je bil med 3 in 4 

dni. 

 

Pod to področje je spadalo tudi koordiniranje centralnega registra vozil in podpora strankam v 

primeru težav glede izdajanja potrdil o skladnosti.  

 

Na področju naknadnih vnosov izvedenk v bazo CRV in izdanih duplikatov je bilo 

opravljeno: 

- 1.462 naknadnih vnosov izvedenk v centralni register vozil, 

- 158 postopkov izdaje duplikatov izjav o ustreznosti ali potrdil o skladnosti vozil. 

 

Na področju koordinacije pooblaščenih strokovnih organizacij in tehničnih služb so se 

opravljali naslednji postopki: 

- kontrola postopkov pooblaščenih strokovnih organizacij in tehničnih služb 74 rednih 

pregledov in 2 izredna pregleda, 

- izdelava 7 popravljenih usmeritev za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti vozil 

(PUSV), ki jih izvajajo pooblaščene strokovne organizacije in tehnične službe, 
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- organizacija in izvedba 3 posvetov za vse kontrolne organe (pooblaščene strokovne 

organizacije in tehnične službe), 

- izdelava 9 odločb za izvajanje postopkov kontrolnih organov in izvajanje postopkov na 

terenu, 

- izdanih je bilo 147 dovoljenj za zaključke serij vozil, 

- urejanje pogojev za izdajanje pooblastil za kontrolne organe, 

- urejanje centralnega registra vozil glede evidence kontrolnih organov in strokovnega 

osebja v kontrolnih organih, 

- izdelava 6 odločb o odvzemu pooblastila. 

 

Na področju registracij in tehničnih pregledov vozil so se izvajale naslednje naloge: 

 

Tehnični pregledi vozil: 

- 91 strokovnih nadzorov (76 rednih in 15 izrednih nadzorov) nad izvajanjem dela 

pooblaščenih organizacij za tehnične preglede vozil, 

- sodelovanje z inšpektorjem za tehnične preglede vozil in policijo pri izrednih tehničnih 

pregledih vozil, 

- priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za tehnične preglede 

vozil, 

- dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij, 

- dajanje pojasnil po elektronski pošti in odgovori na vprašanja strank in strokovnih 

organizacij, 

- vodenje upravnih postopkov, ustnih obravnav z ogledi za izdajo pooblastil za opravljanje 

tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, 

- priprava tehničnih specifikacij za nadgradnjo programov steze za preizkušanje vozil, 

- organizacija izpitov za kontrolorje in vodje tehničnih pregledov: pregled prijav 

kandidatov na izpite, priprava obvestil in obveščanje kandidatov o izpitnih rokih, 

obveščanje izpitne komisije o izpitnih rokih, vodenje registra izpitov, izpis potrdil o 
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opravljenih izpitih, priprava potrebne dokumentacije za izstavitev računov kandidatom in 

izplačilo honorarjev za izpitno komisijo, 

- razvoj in analiza novih metod preizkušanja vozil na tehničnih pregledih vozil, 

- sodelovanje z ministrstvom za infrastrukturo in drugimi ministrstvi pri pripravi predpisov 

s področja tehničnih pregledov vozil ter drugih strokovnih vprašanj, 

- sodelovanje z GZS; Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij motornih in 

priklopnih vozil v RS v zvezi s tehničnimi pregledi vozil. 

 

Registracija vozil: 

- strokovni nadzori nad izvajanjem dela pooblaščenih organizacija za registracijo vozil, 

- priprava pisnih pojasnil in smernic za delo pooblaščenih organizacij za registracijo vozil, 

- izvajanje 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,  

- sodelovanje v razpisni komisiji za določitev proizvajalca registrskih tablic, 

- zbiranje podatkov o preregistracijah vozil v Sloveniji, ki so bila predhodno registrirana v 

eni od držav članic, ter obveščanje drugih držav članic o teh preregistracijah, 

- priprava in izvedba strokovnih posvetov za registracijo vozil, 

- priprava odgovorov na vprašanja pooblaščenih organizacij  v zvezi s postopki registracije 

vozil,  

- statistične obdelave podatkov in analiza opravljenih registracij vozil, 

- dajanje pojasnil (pisnih in telefonskih) na vprašanja strank in strokovnih organizacij, 

- vodenje upravnih postopkov za izdajo pooblastil za registracijo vozil, 

- organizacija izpitov za preizkus usposobljenosti delavcev, ki opravljajo postopke 

registracije vozil: pregled prijav kandidatov na izpite, 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, 
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- sodelovanje z ministrstvom za infrastrukturo in drugimi ministrstvi pri pripravi predpisov 

s področja registracije vozil ter drugih strokovnih vprašanj, 

- sodelovanje z GZS; Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij motornih in 

priklopnih vozil v RS v zvezi z registracijo vozil. 

 

Poleg navedenih nalog so se v sektorju za vozila izvajale naslednje naloge: 

 

- naloge homologacijskega organa v RS – izvajanje postopkov homologacije vozil 

(podeljevanje, razširitev in odvzem le-te) in obveščanje tujih homologacijskih organov, 

- nadzor nad proizvajalci s podeljenimi homologacijami, 

- usmerjanje in nadzor tehničnih služb pri preskušanju in pregledovanju vozil v postopkih 

ugotavljanja skladnosti vozil, 

- priprava pojasnil in organiziranje posvetov za izvajalce, ki opravljajo naloge s področja 

vozil, 

- pomoč proizvajalcem vozil in njihovim zastopnikom pri izdajanju potrdil o skladnosti, 

- dodeljevanje kode WMI proizvajalcem vozil (World Manufacturer Identifier), 

- analiza delovanja postopkov ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehničnih 

pregledov ter priprava ukrepov za izboljšave, 

- zbiranje podatkov po uredbi o zmanjšanju emisij CO2, 

- priprava analiz in poročil z delovnega področja, ocenjevanje stanja varnosti cestnega 

prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na tem področju, 

- organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja z delovnega področja, 

- druge naloge v skladu z Zakonom o vozilih in drugimi predpisi. 

 

Izdanih je bilo 12 pooblastil za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 

in 16 pooblastil za opravljanje dejavnosti registracije vozil. 

 

Skladno z  59. členom ZMV je bilo odvzetih 7 pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov 

in 1 za registracijo vozil. Razlog odvzemov je  bil neizpolnjevanje predpisanih pogojev. 
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5.3 SEKTOR ZA VOZNIKE 
 

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

prednostne naloge v letu 2015 uvrstil in izvedel: 

 

IZOBRAŽEVANJA ZA PODAJANJE ZNANJA V ŠOLAH VOŽNJE 

 

− Izvedba osnovnih programov izobraževanja in usposabljanja za kadre šol vožnje se je 

izvedla po do sedaj veljavni praksi in predpisih (a. program usposabljanja kandidatov 

za učitelje vožnje;  b. učitelje predpisov in; c. program usposabljanja strokovnih vodij 

šol vožnje). Program se je izvajal bolj strjeno in aktivno od preteklih izvedb; od 

kandidatov se je zahtevalo več aktivnega sodelovanja, kar posledično omogoča bolj 

kakovostno delo šol vožnje.  

 

DOPOLNILNI PROGRAM  USPOSABLJANJ 

 

− Izvedba dopolnilnega programa izobraževanja in usposabljanja za podaljšanje licence 

učiteljev vožnje in predpisov, s temami: 

� Zmožnost za vožnjo, 

� Delo s kandidati za voznike in 

� Nadzor šol vožnje s strani Policije.  

Izvedene teme so bile glede na prejšnja leta vsebinsko bolj raznolike in so se dotikale 

tematik oziroma problemov, s katerimi se soočajo učitelji vožnje in učitelji predpisov, 

hkrati pa so omogočile izboljšanje dela šolskih učiteljev. 

 

REHABILITACIJSKI PROGRAMI 

 

Ena od prednostnih nalog sektorja za voznike je bila izvedba rehabilitacijskih programov 

za voznike, ki so bili pravnomočno kaznovani zaradi vožnje pod vplivom alkohola, 

prepovedanih drog ali psihoaktivnih snovi.  

 

Na tem področju se je v letu 2015 pokazal največji napredek (dodatne tabele, dodatni 

programi, poenostavitve postopkov, združevanje dopisov, kot tudi zaznava ,,ozkih,, grl). 
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Vse aktivnosti povezane z rehabilitacijskimi programi in aktivnostmi v letu 2015 bodo 

pokazale realno sliko in korist za celotno AVP v bližnji prihodnosti. Sektor je izvršil tudi 

vse potrebno za prevzem izvedbo rehabilitacijskih programov  za celotno RS v letu 2016 

(planiranje in priprava lokacij, logistična in organizacijska podpora, skrb za pogodbe z 

izvajalci, priprava posebnega programa za vodenje evidenc udeležencev, sodelovanje z 

zunanjimi izvajalci na več področjih za izboljšanje delovnih procesov, predpriprava 

organigrama procesov in vse ostale aktivnosti povezane z avtomatizacijo dela na 

rehabilitacijskih in ostalih programih znotraj sektorja). Hkrati so se na agenciji 

intenzivirale aktivnosti za večje število izvedenih delavnic v letu 2015, ki so bile na 

podlagi evalvacijskih vprašalnikov udeležencem uspešno izpeljane in so po njihovih 

izjavah vplivale na stališča do vožnje pod vplivom alkohola.  

 

Vse dosedanje aktivnosti so pokazale več kot 200% povečanje števila delavnic in 

udeležencev glede na leto 2014. 

 

VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM 

 

− Pred pripravo programa »usposabljanje spremljevalcev kandidatov za voznike« smo 

analizirali potrebo po izvedbi takega programa. Glede na to, da želimo vzpodbujati 

čim večje število usposabljanj z vožnjo s spremljevalcem, je bilo ugotovljeno, da bi 

takšen program imel ravno nasprotni učinek in bi še zmanjšal interes za tovrstno 

usposabljanje. Že brez uvedbe takega programa se je v letu 2015 zmanjšalo število 

kandidatov, ki so se usposabljali z vožnjo s spremljevalcem v primerjavi z letom 2014 

(v letu 2014: 2628; v letu 2015: 1767) Po dosedanjih izkušnjah pa se je pokazalo, da 

kandidati, ki so se usposabljali z spremljevalcem dosegajo boljše pozitivne rezultate na 

vozniških izpitih, njihova vožnja je bolj tekoča, mirna in samozavestna in na izpitu 

bolj varna. 

 

POSODOBITEV PROGRAMOV ZA OBSTOJEČE IN NOVE VOZNIKE  

 

− Posodobitev programov s področja usposabljanja kandidatov za voznike in 

voznikov,(predvsem programa vozniškega izpita in rehabilitacijskih programov), je 

pripravljena do faze osnutka. To izhaja iz mednarodno strokovno sprejete matrike 

usposabljanja voznikov GDE (Goals for Driver Education), ki usposablja za celovito 
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vožnjo z vidika zavedanja psihofizičnih sposobnosti in izkušenosti voznika. Skladno s 

spremembami ZVoz-a se bodo te vsebine usposabljanja vključile v Pravilnik o 

programu usposabljanja kandidatov za voznike in voznikov. 

 

REGISTER ŠOL VOŽNJE IN POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ 

 

− Izdelana je bila aplikacija za nadzor dela šol vožnje RPO (Register šol vožnje in 

pooblaščenih organizacij), ki na enem mestu združuje podatke o šolah vožnje in 

pooblaščenih organizacijah ter omogoča učinkovit strokovni nadzor nad izvajanjem 

usposabljanj. Izvajalci v to aplikacijo sprotno vnašajo vsako izvedbo usposabljanja, 

vključno s prisotnostjo kandidatov na posamezni izvedbi. Kasnejših dodatnih vpisov 

ali popravkov s strani izvajalcev ni mogoče vnesti, pri čemer pa lahko z navzkrižnim 

preverjanjem dnevnikov teoretičnega usposabljanja ugotovimo morebitna odstopanja. 

Prav tako pa register omogoča bolj pregledno ažuriranje vnesenih podatkov, saj so vsi 

novi podatki (statusna oblika šole, sprememba naslova, lokacije učilnic ...) uporabniku 

neposredno vidni v registru takoj po vnosu; 

 

PRIPRAVA NOVELE ZAKONA O VOZNIKIH 

 

Sektor za voznike skupaj z resornim ministrstvom sodeluje pri pripravi sprememb in 

dopolnitev Zakona o voznikih, ki je v fazi usklajevanja členov. Osnutek zakona smo 

pregledali, pripravili pripombe ter neposredno sodelovali z resornim ministrstvom pri 

usklajevanju vsebine posameznih členov. Večina naših predlogov je bilo vključenih v 

noveli zakona. Pripravili pa smo tudi izhodišča za oblikovanje obrazložitev členov in 

mednarodno primerjavo. 

 

OSTALE NALOGE 

 

− Izdajanje odločb na prvi stopnji o šolah vožnje in pooblaščenih organizacijah za 

izvajanje dodatnega usposabljanja za voznike začetnike in vadbo varne vožnje;  

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

cestnega prometa za voznike začetnike; 
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− zagotavljanje izvajanja programa vadbe varne vožnje za voznike, ki so bili 

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

z vožnjo pod vplivom alkohola; 

− izvajanje strokovnih nadzorov nad delom šol voženj, 

− izvajanje strokovnih nadzorov nad delom organizacij, ki izvajajo programe za voznike 

s preseženim določenim številom kazenskih točk, 

− izvajanje strokovnih nadzorov nad delom organizacij, ki izvajajo program vadbe varne 

vožnje za voznike začetnike, 

− izvajanje strokovnih nadzorov nad delom organizacij, ki izvajajo rehabilitacijske 

programe (edukacijske in psihosocialne delavnice); 

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

voznike; 

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

voznikov; 

− priprava pojasnil strankam v zvezi z izvajanjem predpisov s področja voznikov in 

organiziranje posvetov za izvajalce, ki opravljajo naloge s področja voznikov; 

− izvajanje izobraževalnih programov z delovnega področja; 

− priprava analiz in poročil z delovnega področja. 

 

ŠTEVILO IZVEDENIH PROGRAMOV  

 

V okviru sistema resocializacije voznikov prekrškarjev je bilo izvedenih 33 edukacijskih 

delavnic, ki se jih je udeležilo 300 oseb (od tega 269 moških in 1 ženska) in 4 

psihosocialne delavnice s 27 udeleženci (26 moških in 1 ženska). 

 

Izvedenih je bilo 43 dopolnilnih izobraževanj za učitelje vožnje in učitelje predpisov, ki se 

jih je udeležilo 840 oseb. 

Izvedenih je bilo eno usposabljanje za kandidate za učitelje vožnje, učitelje predpisov, ki 

se ga je udeležilo 11 oseb. 

 

Izvedenih je bilo eno usposabljanje za kandidate za strokovnega vodjo šole vožnje, ki se 

ga je udeležilo 5 oseb. 
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Izvedenih je bilo eno usposabljanje in 11 preizkusov za člane izpitne komisije kategorije  

 

Izvedenih je bilo eno dopolnilno usposabljanje za izvajalce skupinskih delavnic v 

programu za voznike začetnike. 

 

UPRAVNO ODLOČANJE: 

 

V letu 2015 je bilo izvedenih približno 11% več upravnih postopkov kot leto prej: 

 

- izdanih 8 odločb organizacijam za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za 

varno vožnjo; 

- izdanih 16 odločb organizacijam za izvajanje programa dodatnega usposabljanja 

voznikov začetnikov; 

- izdanih 106 odločb šolam vožnje; 

- izdanih 8 odločb po uradni dolžnosti; 

- izdanih 6 odločb o zavrnitvi zahtevka; 

- izdanih 1 sklep o zavrženju zahtevka; 

- izdanih 6 sklepov o (delni) ustavitvi postopka. 

 

STROKOVNI NADZORI: 

 

ŠOLE VOŽNJE 

 

Skupno je bilo v obdobju od 7.1.2015 do 16.11.2015 opravljenih 73 strokovnih nadzorov 

v šolah vožnje. V primerjavi z letom 2014 je bilo v letu 2015 opravljenih 22 strokovnih 

nadzorov več. Strokovni nadzori obsegajo pregled dokumentacije (register kandidatov, 

dnevnik dela, evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje), izpolnjevanje kadrovskih 

pogojev (ustrezna dovoljenja, zaposlitev), izpolnjevanje materialnih pogojev (učilnica, 

neprometna površina, ustrezna motorna vozila) ter prisostvovanje na učni uri vožnje. 

Opravljenih je bilo tudi pet nadzorov nad izvajanjem teoretičnega dela usposabljanja za 

voznike motornih vozil. 

 

V 55 primerih se je šole vožnje pozvalo k takojšnji odpravi pomanjkljivosti in 

nepravilnosti, v 42 primerih se jih pozove k predložitvi ustreznih dokazil, v 11 primerih pa 
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pomanjkljivosti in nepravilnosti ni bilo zaznati. V letu 2015 je bilo 24 prijav ugotovljenih 

kršitev posredovanih Inšpektoratu RS za infrastrukturo, 5 pa Inšpektoratu za delo.  

 

Ugotovitve strokovnih nadzorov so sledeče: 

 

- neustrezno vodenje evidenc, 

- vidni popravki v evidencah, 

- neprimerna neprometna površina, 

- prekomerno delo, 

- nepredelan program praktičnega usposabljanja, 

- učilnica ni vpisana v register, 

- neustrezne pogodbe, 

- prekratki tečaji cpp, 

- neskladje kilometrov v dnevnih razvidih. 

 

VADBA VARNE VOŽNJE 

 

Skupno je bilo v obdobju od 17.1.2015 do 29.11.2015 opravljenih 17 strokovnih nadzorov 

v pooblaščenih organizacijah za izvajanje dodatnega usposabljanja za voznike začetnike 

in vadbo varne vožnje, vsi strokovni nadzori so bili izvedeni nad usposabljanjem 

teoretičnega oz. praktičnega dela. 

 

V štirih primerih se je pooblaščene organizacije pozvalo k takojšnji odpravi 

pomanjkljivosti in nepravilnosti, v dveh primerih se jih pozove k predložitvi ustreznih 

dokazil, v enem primeru se ugotovitve posreduje Inšpektoratu RS za infrastrukturo, v 

trinajstih primerih pa pomanjkljivosti in nepravilnosti ni bilo zaznati.  

 

Najpogostejše nepravilnosti, ugotovljene tekom strokovnih nadzorov: 

 

Teoretični del: 

 

·  Premalo časa namenjenega pogovoru o izkušnjah. 

 

·  tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji: 
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- Premalo časa namenjenega predstavitvi fizikalnih sil – Kammov krog, 

- Premalo časa namenjenega razlagi prepoznavanja razmer in pogojev na 

cesti. 

 

·  tehnika zaviranja v sili: 

- Več časa nameniti razlagi reakcijskega časa, poti ustavljanja in varnostni 

razlagi. 

 

·  možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za zanašanje vozila na 

ovinku: 

- Več časa nameniti razlagi prekrmarjenja in podkrmarjenja. 

 

·  varnostne naprave na vozilu: 

- Pomanjkljiva razlaga aktivne in pasivne varnosti. 

- Premalo časa namenjenega razlagi fizikalnih osnov delovanja varnostnih 

naprav. 

 

·  Potrebno bi bilo več poudarka nameniti vplivu hitrosti in vplivu tehnike za večjo 

varnost pri vožnji. 

 

Praktični del: 

 

·  zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri: 

- Pomanjkljiva razlaga tehnike vožnje pri izogibanju oviri. 

- Manjka prikaz načinov zaviranja na različnih podlagah in pri različnih 

hitrostih. 

- Pomanjkljiva razlaga napak kandidatov pri izvedbi vadbe izogiba in vadbe 

zaviranja v sili. 

- Vadba izogiba (z in brez ABS) in vadba zaviranja v sili (z in brez ABS) so 

bile izvedene le z ali brez ABS, glede na to, kakšno vozilo je imel kandidat. 

 

·  varnostna razdalja: 
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- Pomanjkljiva razlaga nastanka nevarnosti zaradi premajhne varnostne 

razdalje in pravilne ocene varnostne razdalje pri različnih hitrostih vožnje v 

naselju. 

 

·  reševanje ob nenadnem zanašanju vozila: 

- Potrebno bi bilo strokovno poglobiti razlago vaje, razlogov za zanašanje in 

razlago pravilnega reagiranja. 

- Potrebno bi bilo več časa nameniti razlagi elektronskih varnostnih 

sistemov. 

 

REHABILITACIJSKE DELAVNICE 

 

V obdobju od 3.3.2015 do 11.12.2015 je bilo s strani Javne agencije Republike Slovenije 

za varnost prometa opravljenih 11 strokovnih nadzorov nad delovanjem subjektov, ki 

izvajajo rehabilitacijske programe: edukacijske in psihosocialne delavnice, prisostvovalo 

se je na enajstih delavnicah. V štirih primerih se je subjekte pozvalo k takojšnji odpravi 

pomanjkljivosti in nepravilnosti, od teh se v enem primeru ugotovitve posreduje v vednost 

Inšpektoratu RS za infrastrukturo, v dveh primerih se jih pozove k predložitvi dokazil, v 

sedmih primerih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

 

Najpogostejše nepravilnosti, ugotovljene tekom strokovnih nadzorov: 

- Hramba in vodenje evidenc; 

- Hramba dokumentacije na ločenih mestih (zaradi zagotavljanja boljše sledljivosti 

dokumentov, predlagamo hrambo dokumentacije na enem mestu in po 

posamezniku, čeprav ni zakonsko določeno); 

- Manjša odstopanja zakonsko določenega števila udeležencev rehabilitacijskih 

programov; 

- Sklenitev neustrezne pogodbe z izvajalcem delavnic. 

 

Glavna opažanja glede pomanjkljivost in nepravilnosti, ki so bile prisotne v manjšini: 

- V nekaterih primerih nekoliko preveč učiteljski pristop in premalo vpogleda v 

samokritičnost pri udeležencih do neustreznega ravnanja; 

- Uporaba neprimernih izrazov (vinjenost, preveč strokovno izrazoslovje 

neprimerno za ciljno skupino); 
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- Preveč razlage in malo aktivnih metod in samostojnega dela; 

- Premalo aktivne vključenosti udeležencev (skupinske aktivnosti ključne za 

učinkovitost programov); 

- Premalo strukture in jasnega sledenja smernicam za izvedbo programa (posamezni 

izvajalci so menjali vrstni red aktivnosti ali vnašali dodatne). 

 

DRUGE NALOGE: 

 

- oblikovanje rešitev in gradiv s področja voznikov; 

- priprava učnega načrta dodatnega usposabljanja učiteljev predpisov in učiteljev 

vožnje; 

- organizacija in izpeljava priprave in zagovorov seminarskih nalog; 

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

enot in drugih zainteresiranih; 

- sodelovanje z MZI na področju interpretacije Zakona o voznikih;  

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

voznikov; 

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

voznike; 

- strokovna pomoč strankam; 

- priprava odgovorov za medije. 

- sodelovanje pri pripravi izhodišč za spremembo Pravilnika o pogojih za izvajanje 

programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja 

za varno vožnjo ter Pravilnika o programih dodatnega usposabljanja voznikov in 

programu usposabljanja izvajalcev programa. Predlagano je, da bi ti izvajalci morali 

imeti več znanj iz področja prve pomoči pri prometni nezgodi, reševanju udeležencev 

in morebitnem gašenju požara. Prav tako bi bilo potrebno pri programu urediti 

razmerje med teoretičnim in praktičnim delom usposabljanja. Pravilnik bo sprejet in 

usklajen z izhodišči takoj po sprejemu novele Zakona o voznikih. 
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5.4 SEKTOR ZA RAZVOJ IN KOORDINACIJO VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA 

 
Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa izvaja koordinativne naloge v 

zvezi z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa in pripravo obdobnih 

načrtov za zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Med drugim skrbi tudi za vpetost AVP v 

mednarodni prostor in za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in združenji, ki delujejo 

na področju varnosti prometa. Dejavno sodelovanje in spremljanje dela v drugih državah 

omogoča AVP preverjanje ustreznosti naših rešitev, prenos informacij in znanja ter 

predstavitev naših spoznanj v mednarodnem okolju. 

 

V Sektorju za razvoj in koordinacijo so se v letu 2015 načrtovale, koordinirale in vodile 

naslednje aktivnosti, ki so povezane s pripravo različnih predpisov za MZI: 

 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa je pripravil Poročilo o uspešnosti 

izvajanja Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2014, ki bo v 

prihodnjem mesecu obravnavan v Državnem zbor RS.  

 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa je pripravil besedilo Obdobnega 

načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leto 2015 in 2016, ki smo ga posredovali 

MZI v medresorsko usklajevanje.  

 

Prav tako smo pripravili spremembo Sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za 

spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 

2013-2022, ki smo ga posredovali v medresorsko usklajevanje na MZI. 

 

V mesecu februarju 2015 smo pričeli z izvajanjem Sožitja za večjo varnost cestnega prometa, 

z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi 
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čim dlje ostali mobilni. Projekt Sožitje za večjo varnost starejših voznikov in voznic se je v 

letu 2015 izvedel v  9 slovenskih regijah: 

a) Jugovzhodna Slovenija 

− Črnomelj – 18. 03. 2015, Trebnje – 19. 03. 2015, Šentjernej – 25. 03. 2015, 

Metlika – 26. 03. 2015 

− Škocjan – 16. 06. 2015 

b) Spodnjeposavska regija 

− Krško – 08. 10. 2015 

c) Savinjska regija 

− Velenje – 20. 04. 2015 

− Celje – 28. 05. 2015 

− Zreče – 08. 05. 2015 

d) Koroška regija 

− Radlje ob Dravi – 07. 05. 2015 

e) Podravska regija 

− Maribor – 23. 11. 2015 

f) Pomurska regija 

− Murska Sobota – 22. 10. 2015 

g) Osrednjeslovenska regija 

− Medvode – 21. 10. 2015 

h) Primorsko-notranjska regija 

− Postojna – 01. 10. 2015 

− Bloke – 15. 10. 2015 

i) Goriška regij 

− Ajdovščina – 01. 12. 2015. 

 

Za projekt Sožitje smo na Sektorju za razvoj in koordinacijo varnosti prometa pripravili 

avtorsko besedilo knjižice, ki jo dobijo vsi udeleženci našega preventivnega programa. 
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Zaradi poslabšanja stanja varnosti cestnega prometa v mesecu juliju je na Ministrstvu za 

infrastrukturo potekal sestanek v zvezi z izboljšanjem varnosti cestnega prometa na 

slovenskih cestah. Razlog za sklic sestanka je bilo občutno poslabšanje prometne varnosti v 

mesecu juliju, z namenom čim prejšnje uskladitve aktivnosti vseh vpletenih za izboljšanje 

varnosti prometa na slovenskih cestah. Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega 

prometa pripravil in na sestanku z ministroma predstavil Načrt ukrepov in aktivnosti za 

zajezitev slabšega stanja varnosti cestnega prometa, ki je zajemal 18 nujnih kratkoročnih 

ukrepov. 
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Pri tem smo se po končanem sestanku udeležili novinarske konference na Ministrstvu za 

infrastrukturo in sodelovali v Odmevih kot gostje v oddaji. 

V poletnih mesecih smo poiskali nove medijske partnerje pri sodelovanju za obveščanje 

javnosti o varni vožnji tako z Radijem Val 202 in STA (Slovensko tiskovno agencijo). 

Dne 27.7.2015 smo na Sektorju za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa sklicali 

izredni sestanek Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o 

nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022. Na sestanku so 

bile izpostavljene številne ugotovitve in problematika na področju varnosti cestnega prometa 

kot je problematika pomanjkanja obsega ljudi pri nadzornih organih (Policija, Inšpektorat za 

infrastrukturo) in pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje nalog v povezavi s prometno 

varnostjo (npr. sredstva za moderno tehnologijo, preventiva, itd), problematika preventive, 

kjer bi bilo potrebno pristopiti k sistemski ureditvi in sicer vpeljati prometno varnost v vrtce, 

osnovno in srednjo šolo; ob tem bi bilo potrebno vzpostaviti sistemsko zagotavljanje sredstev, 

saj so dolgoročne koristi preventive nekajkrat višje od višine vloženih sredstev, izpostavljeno 

je bilo, da ima vreme in toplotni učinek velik vpliv na dogajanje na cestah, saj se je julija, pri 

tem je bilo ugotovljeno s strani občinskih redarstev tudi predstavljeno, da merilniki hitrosti po 

občinah kažejo, da se je povečal tako delež voznikov, ki prehitro vozijo, kot tudi sama hitrost 

vožnje, izpostavljena je bila tudi problematika neprimernega komuniciranja z mediji 

določenih predstavnikov civilne družbe, med prometnimi prekrški je bilo izpostavljeno tudi 
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neupoštevanje varnostne razdalje, vožnja v nasprotno smer in vožnja v rdečo luč, s strani GZS 

– Združenja šol vožnje je bil podan tudi predlog, da se preverijo pogoji za začetek projekta: 

»Molk za življenje!«, obravnavana je bila tudi varnost cestnega prometa na avtocestah, kjer je 

razprava potekala predvsem v zvezi z odstavnimi pasovi, odstavnimi nišami, varnostnimi 

ograjami, problematiko varnosti voznikov tovornih vozil , možnosti vzpostavitve avtocestne 

policije, izpostavljena je bila tudi problematika predpisov, podzakonskih aktov in tehničnih 

specifikacij na področju cestne infrastrukture, izpostavljena je bila tudi tematika, da so kazni 

za prometne prekrške nesorazmerno visoke, pri čemer brez vzpostavitve rednega nadzora niti 

nimajo vpliva, izpostavljeno je bilo vprašanje, kako poteka preiskovanje nastanka dejavnikov 

prometnih nesreč s smrtnim izidom. Tudi v tem delu bi bila potrebna sprememba zakonodaje, 

da bi lahko preiskovalci svoje delo nekaznovano opravljali – izpostavljen je bil primer 

preiskovanja nesreč s smrtnim izidom na avtocesti. Pripravili smo mednarodni primerjavo 

radijskega javljanja o kontrolah prometa in pridobili mnenja radijskih postaj o tovrstni zadevi. 

Organizirali smo sestanek organizirala sestanek z nadzornimi službami za skupne strokovne, 

inšpekcijske in policijske nadzore na področju vozil in voznikov, kjer smo ugotovili, že danes 

obstaja medsebojno sodelovanje med različnimi pristojnimi nadzornimi organi. Vsekakor 

obstaja potreba po dodatnem povezovanju, vendar ne v smislu izvajanja skupnih strokovnih 

nadzorov. Izpostavljena je bila potreba po redni izmenjavi podatkov in informacij, do katerih 

pride posamezna nadzorna služba ob izvedbi strokovnega nadzora 

 

Na Sektorju za razvoj in koordinacijo za varnost prometa smo pripravili Poročilo za Svet 

AVP o stanju varnosti cestnega prometa v poletnih mesecih ter glede na ugotovitve in 

razpravo medresorske delovne skupine ter problematike na lokalni ravni smo pripravili 

obširnejšo analizo in posnetek stanja na lokalni ravni za Odbor direktorjev za dne 13. avgusta 

2015. 

 

V poletnih mesecih smo se odzvali na različne medijske prispevke ter dali različne medijske 

prispevke (POP TV, TV SLO, Planet TV, lokalni mediji) in organizirali  novinarske 

konference v Savinjski in Jugovzhodni regiji. Ob tem smo pripravili smo posnetek stanja o 
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trendu gibanja števila, vzrokov, lokacij, vrste udeležencev v najhujših prometnih nesrečah, 

izdelali posnetek stanja vpliva prometne varnosti s predlogom kratkoročnih in dolgoročnih 

ukrepov za izboljšanje stanja AVP z neposrednim učinkom na stanje prometne varnosti, z 

analizo stanja varnosti, problematiko varnosti cestnega prometa in načrtom nujnih ukrepov za 

večjo varnost seznanili ministra za infrastrukturo in ministrico za notranje zadeve, seznanili 

ministra za infrastrukturo s pomanjkanje finančnih sredstev AVP za preventivno delovanje, 

izdelali analizo stanja prometne varnosti za državno raven. 

 

Za namene povečanja prometne varnosti smo pripravili vsebino radijskega in televizijskega 

spota za oglaševanje na TV in radijih v poletnih mesecih. Prav tako smo v sodelovanju z 

Mestno občino Novo mesto pripravili preventivni dogodek in oglaševanje v lokalnem mediju 

na področju Novega mesta. Udeležili smo se sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo za 

potrebno spremembo zakonodaje v zvezi z Zakonom o pravilih v cestnem prometu in jo tudi 

predstavili za povečanje varnosti cestnega prometa. 

V drugi polovici leta 2015 smo na Sektorju za razvoj in koordinacijo varnosti prometa pričeli 

z aktivnostmi v zvezi s pripravo metodologije za pretvorbo statističnih podatkov o hudo 

telesno poškodovanih osebah. Organizirali smo nacionalni sestanek na to temo z Nacionalnim 

inštitutom za javno zdravje in Policijo, kjer smo analizirali stanje v Sloveniji in potrebne 

aktivnosti za določitev definicije hudo telesno poškodovanih oseb. 

 

Ker se zavedamo, da tudi nevladni sektor veliko doprinese k prometni varnosti, smo z 

namenom boljšega sodelovanja, v okviru naše spletne strani začeli z objavljanjem novic glede 

možnosti pridobivanja sredstev za nevladne organizacije, ki jih sproti ažuriramo glede na 

odprte razpise. 

 

http://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/evropski-projekti/ 

 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa je, v sodelovanju s podjetjem 

Intermatic d.o.o., z namenom izboljšanja prometne varnosti na najbolj prometnih območjih v 
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okolici šol in vrtcev ter zbiranja statističnih podatkov o izmerjenih hitrostih na teh območjih. 

Na podlagi javnega poziva, podelila v enoletni brezplačni najem 9 prikazovalnikov hitrosti 

»Vi vozite«, s katerimi želimo izboljšati prometno varnost na najbolj prometnih območjih v 

okolici vrtcev in šol, v naslednjih občinah: 

-           Občina Dobje, 

-           Občina Ivančna Gorica, 

-           Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, 

-           Občina Tabor, 

-           Občina Šmartno pri Litiji, 

-           Občina Središče ob Dravi, 

-           Občina Podlehnik, 

-           Občina Sveta Ana, 

-           Občina Gornji Grad. 

 

Izbrane lokalne skupnosti so glede na merila za izbor izkazale slabše stanje varnosti cestnega 

prometa, predvsem večjo stopnjo ogroženosti ranljivejših skupin udeležencev, pri tem je bil 

kot objektivni merilo upoštevan tudi kriterij števila umrlih in hudo telesno poškodovanih oseb 

v cestnem prometu v letu 2014 glede na število prebivalcev.. 
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Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa v letu 2015 je pripravil spletno 

aplikacijo z naslovom Šole vožnje za boljšo prometno signalizacijo, kjer lahko vsakodnevno 

sporočajo agenciji nepravilnosti v zvezi z prometno signalizacijo na občinskih in državnih 

cestah. posredujejo predloge, za katere menijo, da je v njihovi občini prometna signalizacija 

neustrezna oziroma pomanjkljiva. Strokovnjaki lahko sporočijo nepravilnosti prometnih 

znakov in pošljejo ustrezne fotografije, mi pa smo obvestili ustrezne organe, da popravijo 

kritične točke, nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

 

Sektor vsak drugi ponedeljek v mesecu pripravi analizo stanja varnosti cestnega prometa za 

ministra, pristojnemu za promet pripravil in posredoval sistemske analize prometne varnosti 

v Republiki Sloveniji in so objavljene na spletni strani AVP. Mesečne analize in pregled 

stanja varnosti cestnega prometa terjajo analitično in strokovno obdelavo podatkov ter 

oblikovanje končne, obširne informacije o prometni varnosti za območje celotne države.  

 

V letu 2015 je potekala mesečna ureditev policijskih podatkov o prometnih nesrečah in 

posledicah. V mesecu marcu je potekala ureditev uradnih letnih policijskih podatkov o 

prometnih nesrečah in posledicah v skupno bazo prometnih nesreč in posledic.  

 

Vsak mesec smo za ministra, pristojnega za promet, pripravili analizo stanja varnosti cestnega 

prometa, ki vsebuje sistemske analize prometne varnosti v Republiki Sloveniji in jih objavljali 

na spletni strani AVP. Mesečne analize in pregled stanja varnosti cestnega prometa terjajo 

analitično in strokovno obdelavo podatkov ter oblikovanje končne, obširne informacije o 

prometni varnosti za območje celotne države.  

 

V sklopu nacionalnih preventivni akcij hitrost, varnostni pas, varnost kolesarjev, pešec in 

začetek šolskega leta so bile pripravljene obdelave podatkov in analize prometne varnosti za 

posamezno nacionalno preventivno akcijo. Poleg omenjenih, smo pripravili tudi analize 

prometne varnosti tovornih vozil, posebno analizo stanja varnosti zaradi poslabšanja stanja 

varnosti cestnega prometa v mesecu juliju. Zaradi poslabšanja varnosti cestnega prometa v 
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določenih regijah, smo naredili analize prometne varnosti v Jugovzhodni Sloveniji, Savinjski 

regiji in Goriški regiji. Narejena je bila tudi detalnja analiza prometne varnosti na območju 

Mestne občine Kranj. 

 

Ob koncu leta 2015 smo na podlagi podatkov zadnjega 5 letnega obdobja, naredili napoved 

prometne varnosti za leto 2016. Na podlagi raziskovalne naloge Vrednotenje prometnih 

nesreč na cesta v R Sloveniji, smo izračunali družbeno – ekonomske stroške prometnih nesreč 

v letih 2013 in 2014. 

 

 V letu 2015 je bilo s strani pravnih oseb posredovano 55 prošenj za posredovanje podatkov o 

številu prometnih nesreč ter kratkih analiz o prometni varnosti na določenih cestnih odsekih.  

V sklopu spletne aplikacije z naslovom Šole vožnje za boljšo prometno signalizacijo, kjer 

lahko vsakodnevno sporočajo agenciji nepravilnosti v zvezi z prometno signalizacijo na 

občinskih in državnih cestah ter posredujejo predloge za katere menijo, da je v njihovi občini 

prometna signalizacije neustrezna oziroma pomanjkljiva. V lanskem letu smo obravnavali 19 

takšnih elektronskih sporočil. 

 

V preteklem letu smo v sektorju zbirali informacije o simulatorjih vožnje. Po nakupu 

simulatorja vožnje, smo urejali in prevajali programsko opremo simulatorja, potrebna je bila 

prilagoditev na slovenske razmere. 

 

Za potrebe Evropske komisije smo obdelali in priprava statistične podatke o prometnih 

nesrečah za potrebe Evropske komisije (baza prometnih nesreč ni bila poslana v CADAS 

formatu, ampak v starem CARE formatu). Prav tako smo obdelali in pripravili statistične 

podatke ter podatke s področja prometa za potrebe mednarodnih organizacij IRTAD in ETSC. 

 

V lanskem letu smo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javne zdravje (v nadaljevanju NIJZ) 

testno povezali policijsko bazo prometnih nesreč in posledic z bazo poškodovanih 

udeležencev v cestnem prometu, ki jo na podlagi podatkov iz bolnišnic vodijo na NIJZ-ju. Za 
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potrebe definiranja skupne evropske definicije hude telesno poškodbe po MAIS3+ 

metodologiji, smo povezali podatke iz let 2012 in 2013. 

 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa pripravil v sodelovanju s člani 

medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem 

programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 besedilo Obdobnega 

načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa za leto 2015 in 2016. Prav tako je v 

medresorsko delovno skupino povabil predstavnike Ministrstva za finance, ter v zvezi s 

tem pripravil predlog vladnega gradiva spremembo sklepa o ustanovitvi medresorske 

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

pomoči pri uresničevanju omenjene Resolucije je sektor pripravil tudi delno gradivo, prvo 

sejo Odbora direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter na seji predstavil 

problematiko varnosti cestnega prometa. 

 

V skladu z Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 

2022 smo v okviru Prometne vzgoje in vseživljenjskega učenja pripravili program za izvedbo 

delavnic za dijake, ki jih bo v sklopu izbirnih vsebin in drugih programov izvajala AVP 

skupaj z drugimi partnerji, s poudarkom na alkoholu, drogah, drugih psihoaktivnih snoveh.  

 

V letu 2015 smo vse pripravili za izvedbo programa in to je bila priprava programa kot 

takega, koordinacija z različnimi potencialnimi izvajalci, uskladitev programa z Zavodom RS 

za šolstvo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter samimi šolami. Z izvedbo 

delavnic bomo pričeli takoj v letu 2016. Program za izvedbo delavnic je narejen tako, da bi v 

čim večji meri dosegli, da mladostniki pridobijo novo znanje in spretnosti ter da bi ustrezno 

spremenili svoje vedenje do šibkejših udeležencev v prometu, do alkohola, hitrosti, 

varnostnega pasu in drugih pomembnih dejavnikov varnosti. 

 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa je pripravil Komunikacijski 

načrt Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za leti 2015 in 2016, ki ga 
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je sprejel in potrdil direktor AVP. Namen komunikacijskega programa je boljše profiliranje 

Javne agencije za varnost prometa, večja prepoznavnost in kredibilnost AVP v javnosti. 

Komunikacijski načrt je dokument AVP na področju komuniciranja z različnimi javnostmi. 

Komunikacijski načrt je sestavljen iz 7 delov, in sicer so v dokumentu natančneje določeni 

cilji, ciljne skupine, komunikacijska orodja in kanali, gradivo, ključne teme v letih 2015 in 

2016 ter spremljanje izvajanja komunikacijskega načrta.  

Komunikacijski načrt določa tudi uporabo komunikacijskih orodij oz. kanalov, predvsem 

Facebook, Twitter in spletna stran z namenom doseganja čim širše ciljne javnosti.  

V okviru izvajanja komunikacijskega načrta se je v letu 2015 izdelala nove AVP spletna 

stran, ki jo sproti nadgrajujemo in jo posodabljamo z namenom, da bi bila čim bolj prijazno 

do uporabnikov. Cilj je, da uporabniki lahko vse prijave na storitve, ki jih opravlja AVP, 

opravijo preko spletne strani ter da so informacije, ki jih objavljamo na spletni strani, čim 

bolj ažurne in zanimive, hkrati pa tudi strokovne in zanesljive. 
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Za namen učinkovitega komuniciranja z mediji je bil kreiran 

tudi poseben elektronski naslov in sicer pr@avp-rs.si, pri tem so 

bili mediji pozvani, da pri komunikaciji z AVP uporabljajo 

izključno ta naslov. Naslov je bil kreiran z namenom čim boljše, 

usklajene in ažurne komunikacije  ter da se hkrati zagotovi 

nemoteno delo sodelavcev. Mediji obravnavamo kot partnerje 

pri zagotavljanju prometne varnosti, saj igrajo izredno 

pomembno vlogo, ker preko medijskega poročanja dosežemo 

izredno veliko število ljudi.  

 

AVP ima na Facebook-u objavljen tudi svoj profil, ki je tudi pomembna vezna točka z 

uporabniki. V letu 2015 smo v letu 2015 sproti objavljali različne informacije namenjene širši 

javnosti. Do 31. 12. 2015 je stran imela 413 všečkov (na začetku leta 248). Največ všečkov je 

iz starostne skupine med 25 in 34 letom, 44% je žensk, 56% pa moških. 

 

Med drugim skrbi sektor tudi za vpetost AVP v mednarodni prostor in za sodelovanje z 

mednarodnimi organizacijami in združenji, ki delujejo na področju varnosti prometa. 

Tako je bilo v letu 2015 oblikovano poročilo o stanju in smeri razvoja prometne varnosti v 

Republiki Sloveniji in posredovano mednarodni bazi podatkov o cestnem prometu in 

prometnih nesrečah (IRTAD). Ta je na podlagi posredovanih podatkov objavila poročilo 

IRTAD za leto 2014. Delovni skupini za skupno evropsko bazo podatkov (CARE) smo v letu 

2015 posredovali s strani sektorja obdelano in urejeno bazo prometnih nesreč. AVP ima 

namreč na podlagi sodelovanja omogočen vpogled v skupno bazo prometnih nesreč. 

 

V okviru petih okroglih miz, ki so bile, glede na rezultate prometne varnosti v letu 2015, 

iniciirane s strani evropske komisarke za promet, Violete Bulc, smo bili povabljeni k 

predstavitvi dobre prakse glede varnostnih pasov na peti okrogli mizi v Latviji. Predstavili 

smo rezultate, ki smo jih dosegli glede pripenjanja varnostnih pasov in pa projekt Pasavček, ki 
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se izvaja v vrtcih in srednjih šolah in je namenjen spodbujanju ustrezne in varne vožnje otrok 

v vozilih. 

 

AVP je aktivna članica ETSC (članica delovne skupine Vesna Marinko), kamor je vključenih 

43 nacionalnih in mednarodnih organizacij iz vse Evrope, ki se ukvarjajo z varnostjo prometa. 

V preteklem letu je na cestah v Evropski Uniji v povprečju umrlo 51 udeležencev cestnega 

prometa na milijon prebivalcev. V Sloveniji smo v letu 2014 skoraj ujeli povprečje Evropske 

unije, kar je za nas velik uspeh. Še leta 2004 je bila Slovenija s 137 mrtvih udeležencev v 

cestnem prometu na milijon prebivalcev na dokaj slabem 21 mestu med 25 državami EU. Leta 

2014 je glede števila mrtvih udeležencev na milijon prebivalcev napredovala na 11. mesto 

med 28 članicami EU, kar pomeni da smo v 11 letih zmanjšali število umrlih na milijon 

prebivalcev za 62 %. 

 

Trud AVP, Ministrstva za infrastrukturo in drugih resornih državnih organov ter organizacij 

je bil prepoznan tudi na evropski ravni, zato je v mesecu juniju 2015 Slovenija prejela 

prestižno nagrado za varnost cestnega prometa. Srečanja sta se udeležila minister za 

infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in direktor AVP mag. Igor Velov. Z nagrado so na  

dogodku izrazili priznanje za dosedanje dosežke. 

 

12. in 13. oktobra 2015 smo v Ljubljani gostili sestanek mednarodne skupine za podatke prometne 

varnosti in analiz – IRTAD (OECD). V ta namen smo gostili 45 mednarodnih gostov iz 25 različnih 

držav. Namen sestanka je medsebojna izmenjava informacij članic IRTAD na temo podatkov 

prometne varnosti, dobrih praks, novosti v državah članicah ter najnovejših študij na področju 

prometne varnosti, vse s ciljem povečanja prometne varnosti tako v nacionalnih kot globalnem merilu.  

 

Aktivno sodelujemo tudi v Programu Horizon 2020, kjer smo kandidirali s projektom 

SafetyCube, ki je sofinanciran s strani EC in povezuje 16 držav Evrope.  
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SafetyCube (Safety CaUsation, Benefits and Efficiency) je raziskovalni projekt, ki ga 

financira Evropska komisija, Izvajalska agencija za inovacije in omrežja v okviru programa 

Obzorje 2020. Projekt se je pričel 1. maja 2015 in bo trajal 36 mesecev. 

 

Glavni cilj projekta je razvoj inovativnega sistema za podporo pri odločanju na področju 

izboljševanja varnosti cestnega prometa (Decision Support System - DSS), ki bo 

oblikovalcem politik in ostalim deležnikom omogočal izbiro in izvedbo najbolj primernih 

strategij, ukrepov in stroškovno učinkovitih rešitev za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v 

prometu tako v Evropi kot tudi širše po svetu. 

 

V triletni projekt je skupno vključenih 17 projektnih partnerjev iz 12 držav EU. Vodilni 

partner projekta je Univerza Lougborough (Transport Safety Research Centre) iz Velike 

Britanije. Poleg Slovenije, ki jo v projektu zastopa Javna agencija Republike Slovenije za 

varnost prometa, so v projekt vključene še Avstrija. Belgija, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, 

Nizozemska, Norveška, Španija in Švedska. 

 

Ključni izzivi projekta so: 

• razvoj novih analitičnih metod za postavljanje prednostnih nalog, evalvacija 

učinkovitosti ukrepov, spremljanje hudih telesnih poškodb in ocenjevanje 

družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč, cost-benefit analiza z upoštevanjem 

človeških in materialnih stroškov, 

• uvedba metod z uporabo podatkov o prometnih nesrečah, z namenom identificiranja 

ključnih mehanizmov vzrokov prometnih nesreč, dejavnikov tveganja in stroškovno 

učinkovitih ukrepov zmanjšanja umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah, 

• razvoj operativnega okvirja za zagotavljanje dostopa in posodabljanja projektnih 

zmogljivosti tudi po zaključku projekta, 

• spodbuditi delovanje Evropskega observatorija za prometno varnost v sodelovanju z 

deležniki na področju prometne varnosti ter zagotavljanje diseminacije rezultatov 

projekta širši strokovni javnosti. 
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Vloga AVP po posameznih delovnih paketih 

Aktivnosti projekta so razdeljene v 8 delovnih paketov, Javna agencija RS za varnost prometa 

pa sodeluje v štirih (WP2 – Diseminacija in konzultacije z deležniki, WP4 – Analiza vedenja 

udeležencev v prometu, WP5 – Analiza varnosti cestne infrastrukture, WP7 – Analiza in 

strategije hudih telesnih poškodb v prometu). 

 

V prvih 8 mesecih projekta sta izvedeni 2 delavnici z deležniki, pri čemer je bila manjša 

izvedena v mesecu juniju v Bruslju. Deležniki so oblikovali seznam 53 tako imenovanih 

»vročih tem« na področju prometne varnosti. Teme so razdelili v 6 kategorij: infrastruktura, 

človek, vozilo, podatki, ranljivi udeleženci v prometu ter splošno. Človek in ranljivi 

udeleženci v prometu sta bili kategoriji, ki sta bili najpogosteje omenjeni. 

 

Na delavnici, ki je bila v mesecu oktobru izvedena v Ljubljani, se je preko 150 udeležencev 

(deležniki s celotne Slovenije) podrobneje posvetilo izpostavljenim »vročim temam«, z 

namenom, da se definirajo vprašanja, ki so povezana z izbranimi vročimi temami, da se 

poiščejo smiselni protiukrepi izpostavljeni problematiki, ter da se identificira, katere analize 

bo potrebno izvesti v okviru projekta SafetyCube.  

Ločeno je potekala delavnica s predstavniki IRTAD (International Traffic Safety Data and 

Analysis Group), ki so v pogovoru s partnerji projekta SafetyCube predstavili svoje poglede 

in pričakovanja do rezultatov projekta. 

 

Na podlagi rezultatov, ki jih je dala delavnica v Ljubljani, so vodilni partnerji projekta 

postavili natančnejše smernice pri vzpostavitvi DSS, kot končnemu rezultatu projekta.  

 

Rezultati dela z deležniki so se sproti objavljali na spletni strani projekta SafetyCube, 

istočasno pa je bila na spletu objavljena anketa, s katero je bila dana možnost deležnikom 

širom EU, da vplivajo na izbor prioritetnih tem pri našem nadaljnjem delu na projektu.  
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V okviru četrtega delovnega paketa smo se posvetili identificiranju faktorjev tveganja in 

ukrepov, ki so povezani z vedenjem udeležencev v prometu ter jih poskušali čim bolj izčrpno 

navesti. V prvi vrsti so kot delovno gradivo služili rezultati, ki sta jih dali delavnici z 

deležniki v Bruslju in v Ljubljani. Dejstvo je, da je na tem področju že bila opravljena vrsta 

študij in raziskav, ki so ponudile možne rešitve za določene situacije. Osnovna ideja projekta 

je, da se že obstoječe raziskave, ki imajo uporabno vrednost, upošteva v projektu SafetyCube. 

DSS kot končni rezultat projekta bo pravzaprav program, v katerem bo zbran širok spekter 

obstoječih raziskav in študij. Tematsko se te raziskave ne navezujejo zgolj na vedenje 

udeležencev, s katerim se ukvarja WP4 projekta SafetyCube. V DSS se bodo obdelale tudi 

študije, ki se podrobneje ukvarjajo s prometno infrastrukturo ter študije, ki se navezujejo na 

vozila. Tako bo v enem sistemu zajet celoten prometni trikotnik, ki ga sestavljajo cesta, 

voznik in vozilo. To seveda pomeni, da je tekom celotnega projekta potrebna koordinacija 

med delovnimi paketi WP4 (voznik), WP5 (infrastruktura) in WP6 (vozilo).  

 

V mesecu decembru je bil izdelan poseben kodirni program, na podlagi katerega vsi partnerji 

intenzivno kodiramo obstoječe študije v poenoteno tabelarno obliko, ki bo omogočala 

enostaven pregled obstoječih rezultatov. Pri kodiranju je potrebno vsebino študije smiselno 

umestiti v pripravljene tabele. Pri tem je potrebno izpostaviti bodisi faktorje tveganja, s 

katerimi se študija ukvarja bodisi ukrepe, katerih vpliv študija meri. Faktorje tveganja 

oziroma ukrepe je potrebno smiselno razčleniti in pojasniti, potrebno je definirati tudi 

morebitne slabosti študije, navesti časovni okvir poteka raziskave, predstaviti področje dela, 

osebe, ki so v raziskavi sodelovale (starost, spol, izkušnje iz prometa, morebitne bolezni,…). 

Na podlagi podatkov v študiji se določi število rezultatov študije, ko se to število vnese v 

tabelo, kodirni program avtomatsko pripravi želeno število celic za vnos rezultatov. Tudi 

slednje je dolžna smiselno vnesti oseba, ki kodira študijo.  

 

AVP je v kodiranje vključena na dveh delovnih paketih. V okviru WP4 smo zadolženi za 

kodiranje študij, ki se dotikajo problematike vožnje pod vplivom alkohola, v okviru WP5 pa 

študij, ki se ukvarjajo z lastnostmi cestišč. 
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Na delovnem paketu WP7 se projekt ukvarja s hudimi telesnimi poškodbami v prometu ter s 

stroški, ki so povezani s tovrstnimi poškodbami. Hude telesne poškodbe predstavljajo visoke 

ekonomske in nematerialne stroške. Kar 50% vseh družbenih stroškov, povezanih s 

prometnimi nesrečami, je povezanih s poškodbami, od tega dve tretjini pade na hude telesne 

poškodbe. Poleg tega evropski kazalci kažejo, da se število smrtnih žrtev v prometu sicer 

zmanjšuje, žal pa tega ne moremo trditi za število hudih telesnih poškodb.  

 

Delovni paket 7 si v prvi vrsti prizadeva izboljšati oceno števila hudih telesnih poškodb. V 

januarju 2013 je bila postavljena definicija hudih telesnih poškodb, ki velja za vse države 

članice EU. Vse države so dobile priporočilo, da morajo spremljati podatke o hudih telesnih 

poškodbah od leta 2014 dalje. Zanesljivi podatki o hudih telesnih poškodbah so predpogoj za 

vrednotenje in spremljanje tovrstnih podatkov. V tem trenutku države članice uporabljajo zelo 

različne načine in procedure za določitev števila hudih telesnih poškodb. Cilj tega delovnega 

paketa je, da določi in ovrednoti vpliv hudih telesnih poškodb na zdravje. Hude telesne 

poškodbe so zelo raznolike – tako v svoji pojavnosti kot tudi po svojem vplivu. V določenih 

primerih žrtve popolnoma okrevajo po poškodbi v roku nekaj tednov, spet v drugih primerih 

ostanejo invalidi za vedno. Povsem jasno je, da imajo hude telesne poškodbe velik vpliv na 

tako na osebnem kot tudi na delovnem področju življenja posamezne žrtve prometne nesreče. 

Malo pa je znanega o dolgoročnih zdravstvenih vplivih hudih telesnih poškodb. In to je 

področje, ki ga želi raziskati projekt SafetyCube. 

 

V izogib dolgotrajnim postopkom zbiranja podatkov po posameznih državah, se SafetyCube 

projekt pri svojem raziskovanju opira na podatkih, ki so že na razpolago na podlagi rednih 

aktivnosti, ki jih izvajajo strokovne delovne skupine kot so organizacija CARE, IRTAD (The 

International Traffic Safety Data and Analysis Group) in FERSI (The Forum of European 

Road Safety Research Institutes). Na ta način je projekt povezal vse pomembnejše 

organizacije, ki si prizadevajo za poenotenje zbiranja podatkov o hudih telesnih poškodbah v 

prometnih nesrečah.  
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Na podlagi rezultatov študije primerov, ki analizirajo podatke iz Španije, Nizozemske, Velike 

Britanije, Francije, Belgije in Slovenije, bomo v okviru projekta zagotoviti smernice za 

določanje števila hudih poškodb v cestnem prometu.  

 

AVP se je v okviru svojih zadolžitev na delovnem paketu WP7 intenzivno povezala z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki je slovenska institucija, ki zbira in obdeluje 

tovrstne podatke. Posebej za namen projekta SafetyCube so bili ob koncu leta 2015 med sabo 

povezani podatki iz policijske in bolnišnične baze za leti 2012 in 2013. AVP je sklicala 

delovni sestanek, na katerem si bili prisotni predstavniki Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, Ministrstva za zdravje in Policije. Na sestanku je bilo predstavljeno, na kakšen način 

se zbirajo in evidentirajo podatki v Sloveniji, kje se pojavljajo težave, izpostavljena so bila 

nerešena vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti v okviru aktivnosti projekta 

SafetyCube.  

 
5.5 SEKTOR ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 
 

Področje preventive obsega v ožjem pomenu področje in aktivnosti z namenom vplivanja na 

človeka kot udeleženca v prometu, predvsem z vidika osveščanja in zavedanja problematike 

prometne varnosti, oblikovanja ustreznih prepričanj, stališč in odnosa do varnosti in 

ustreznega ravnanja, ter informiranja in usposabljanja za ustrezno varnejše ravnanje. Z vidika 

različnih ciljnih skupin so izpostavljeni predvsem ključni problemi prometne varnosti 

(nekateri tradicionalni kot so prehitra vožnja, vožnja pod vplivom, ter novejši uporaba 

mobilnih telefonov), ter zaščita ranljivejših skupin udeležencev, ki so v prometu bolj ogroženi 

(otroci, starejši, mladostniki, pešci, kolesarji, motoristi, potniki).   

 

Izvedene aktivnosti v okviru Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so sledile 

zastavljenim ciljem s Programom dela za leto 2015 ter Obdobnemu načrtu za izvajanje 

Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za leti 2015 in 2016.   

Na podlagi kazalnikov tako lahko ugotavljamo uspešnost in učinkovitost doseganja ciljev: 
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1. število izvedenih preventivnih aktivnosti in prometno-vzgojnih akcij:  

- skupno je bilo izvedenih 6 nacionalnih preventivnih akcij v večih časovnih obdobjih (pešci, 

kolesarji, varnostni pas, hitrost, alkohol, začetek šole) 

- ter 12 drugih prometno-vzgojnih projektov in programov 

2. število izvedenih preventivnih dogodkov: v letu 2015 je bilo skupno izpeljanih 64 

preventivnih dogodkov na nacionalni in lokalni ravni (večina na lokalni ravni) ter prometne 

delavnice na 7 srednjih šolah,  

3. sodelovanje z občinskimi SPV:  

- glede na spremljanje podatkov o aktivnostih posameznih občinskih SPV je bilo aktivnih v 

letu 2015 202 občinskih SPV;  

- vzpostavljen je bil spletni Portal občinskih SPV za spremljanje delovanja njihovih 

aktivnosti, naročanja preventivnih gradiv itd.  

- izvedli smo 1 Posvet predstavnikov občinskih SPV (oktober 2015) ter več strokovnih 

tematskih usposabljanj in delavnic (11 izvedb), 2 regijski srečanji za izboljšanje stanja 

varnosti (JV regija, Savinjska regija) 

- posredovan je bil predlog za spremembo Zakona o voznikih glede statusa občinskih SPV (6. 

člen) 

4. število pripravljenega in zagotovljenega preventivnega gradiva:  

- skupno je bilo izdanega in razdeljenega cca. 190.000 različnih tiskanih gradiv, ter približno 

35.000 preventivnih gradiv (simbolične nagradice, odsevni trakovi, kresničke, alkotesterji, 

USB ključki z vsebinami itd.) 

 

5. aktivnosti z nevladnimi organizacijami ter družbeno odgovornimi podjetji: 

- v letu 2015 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in 

podprli 10 projektov v skupni vrednosti 23.500,00 eur naslednjih nevladnih organizacij: 

Zavod Vozim s projektom »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, Zveza združenj šoferjev in 

avtomehanikov Slovenije s projektoma »Začetek šole in varnost otrok« ter »Varnost 

kolesarjev«, Zavod Varna pot s projekti »Varno v šolo«, »5xSTOP je COOL« in »Ju3 na 

cesti«, Avto-moto zveza Slovenije s projektom »FIA evropska prometno-izobraževalna 
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tekmovanja ETEC za mlade kolesarje«, Združenje za razvoj forenzične toksiologije in drugih 

forenzičnih ved (FORTOX) s projektom »Varno za volanom, varno na delovnem mestu: Kaj 

pa moj vid?«, ZŠAM Celje s programom »Začetek šole in varnost otrok ter varnost pešcev«, 

ZŠAM Savinjske doline s projektom »Varnost kolesarjev« in »Začetek šole in varnost otrok«. 

- dodatno smo sodelovali v okviru različnih projektov in aktivnosti z 8 nevladnimi 

organizacijami in družbeno odgovornimi podjetji (Butan plin, Zavarovalnica Triglav, 

Slovenska Karitas, Zavod Vozim, ZZŠAM, DrogArt, Mercator, Gorenje); 

 

V okviru SPV smo v letu 2015 izvedli naslednje preventivne akcije in programe:  

 

Akcija Pešec – Bodi preViden 

Nacionalna preventivna akcija za večjo 

varnost pešcev, ki jo koordinira in izvaja 

Javna agencija Republike Slovenije za 

varnost prometa – Sektor za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, v sodelovanju 

z drugimi državnimi organi in nevladnimi 

organi je potekala v februarju ter oktobru 

2015, ko so pešci najbolj ogroženi. Ciljne skupine, ki jim je predvsem namenjena preventivna 

akcija, so starejši in otroci kot pešci, ter vozniki, ki morajo prilagoditi svojo vožnjo ter tako 

prispevati k večji varnosti pešcev. V okviru akcije je bila pripravljena analiza prometnih 

nesreč, v katerih so bili v preteklem letu udeleženi pešci ter Akcijski program nacionalne 

akcije Pešci, v katerem so bili navedeni vsi načrtovani ukrepi.  

 

V februarju 2015 smo organizirali 

novinarsko konferenco pred pričetkom 

akcije, na kateri so direktor AVP, 

predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 

Policije ter Sektorja za preventivo 
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predstavili načrtovane aktivnosti in poudarke za večjo varnost pešcev. S koncem januarja 

2015 so se zaključile tudi preventivne aktivnosti za večjo varnost pešcev po šolah, v okviru 

katerih je sodelovalo 197 osnovnih šol iz 112 slovenskih občin, skupno smo prejeli preko 

3.000 vrnjenih razglednic, kar je približno 20% odziv. Trideset najbolj uspešnih šolskih 

oddelkov smo nagradili z odsevnimi trakovi, prav tako pa tudi 1.000 starejših posameznikov, 

ki so prejeli odsevne trakove.  

 

V mesecu februarju 2015 se je zaključil tudi Natečaj pešcem varna in prijazna občina, ki smo 

ga izvedli prvič z namenom spodbujanja lokalnih skupnosti k izvedbi aktivnosti in konkretnih 

ukrepov za večjo varnost pešcev na lokalni ravni. Skupno se je na natečaj prijavilo 21 

lokalnih skupnosti, strokovna komisija pa je na podlagi vnaprejšnjih kriterije izbrala tri 

občine, ki so prejele priznanje “Pešcem varna in prijazna občina”: 

– Občina Mislinja, v kategoriji manjših občin (do 5.000 prebivalcev) 

– Občina Škofja Loka, v kategoriji srednji občin (več kot 5.000 prebivalcev) ter 

– Mestna občina Maribor, v kategoriji mestnih občin 

 

  

 

Ob pričetku nacionalne akcije smo 1. oktobra 2015 prvič organizirali preventivne dogodke z 

namenom osveščanja pešcev in opozarjanja voznikov kar v 40 slovenskih občinah po 

Sloveniji v izvedbi občinskih SPV in sodelujočih prostovoljcev. Aktivnosti so potekale zelo 

uspešno, razdelili smo skoraj 6.000 odsevnih trakov in kresničk, opozarjali voznike na 

prisotnost pešcev pred označenimi prehodi za pešce ter svetovali glede varnega ravnanja v 
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prometu. Sodelovalo je približno 120 prostovoljcev ter skupno več kot 6.000 udeležencev. 

 

 

Aktivnosti so se izvajale v naslednjih občinah: Apače, Celje, Cerkvenjak, Dobje, Dolenjske 

Toplice, Duplek, Gornja Radgona, Gornji grad, Gorenja vas – Poljane, Log-Dragomer, Idrija, 

Kobarid, Komenda, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mislinja, Mozirje, Murska Sobota, Muta, 

Nova Gorica, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Razkrižje, Rečica ob Savinji,  Ribnica, Selnica 

ob Dravi, Slovenske Konjice, Šenčur, Škofja Loka, Turnišče, Velenje, Vrhnika, Zreče, Žalec, 

Žiri, Žirovnica in Žužemberk. 

V okviru akcije Bodi preViden smo v oktobru 2015 zagotovili preventivna gradiva za izvedbo 

vseh aktivnosti na lokalni ravni v okviru občinskih SPV in osnovnih šol (plakati, letaki, 

pisma, odsevni trakov in kresničke). Za namene izobraževanja in prometne vzgoje smo 

pripravili elektronsko predstavitev  za potrebe občinskih SPV in učiteljev v okviru aktivnosti 

na lokalni ravni. Osnovne šole so bile povabljene v aktivnosti s pisanjem pisem starim 

staršem s strani otrok,m kar je uveljavljena aktivnost in se je letno udeleži preko 10.000 otrok.  

V času trajanja akcije v vseh obdobjih se izvajajo preventivni dogodki na temo pešcev z 

demonstracijskim rekvizitom Vidkom (v oktobru 2015 štirje: Maribor, Rogaška Slatina, 

Radeče in Ljubljana, v preteklih obdobjih pa tudi v Tržiču, ter Ptuju), kjer je zelo nazorno 

prikazano zakaj je nujna uporaba odsevnih predmetov v pogojih slabše vidljivosti, da bi nas 

vozniki pravočasno opazili na cesti.  

V mesecu oktobru 2015 smo v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo pripravili tudi 

izobraževalno praktično zloženko za potrebe srednješolcev v skupni nakladi 18.000, z 

vsebinami vezanimi na varnost mladostnikov v prometu kot pešcev, uporabo odsevnikov ter 

varnim prečkanjem. Zloženka je bila distribuirana po srednjih šolah.    
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Kolesarji 

V okviru akcije Kolesar smo preventivne aktivnosti večinoma usmerjali v promocijo zaščitne 

kolesarske čelade, varnosti kolesarjev kot ranljivejših udeležencev v prometu, varnega 

kolesarjenja in ustrezne tehnične opreme kolesa. Zagotavljali smo preventivna gradiva za 

aktivnosti po šolah v okviru usposabljanj za vožnjo kolesa in na lokalni ravni (zapisniki o 

pregledih koles, demo čeladice, nalepke Varno kolo itd.).  

 

V mesecu maju 2015 je potekala tudi nacionalna akcija Kolesar v sodelovanju z drugimi 

organizacijami, v okviru katere smo izvedli tudi nekatere medijske aktivnosti (članki, 

sporočilo za javnost, prispevek z dogodkov za večjo varnost kolesarjev). Za izvedbo 

izobraževalnih dogodkov na lokalni ravni za promocijo varnega kolesarjenja med širšo 

populacijo je bila posredovana občinskim SPV tudi elektronska predstavitev za izvedbo 

delavnic za starejše kolesarje, ki so ena izmed ranljivejših skupin udeležencev v cestnem 

prometu, za namene izvajanja preventivnih dogodkov na lokalni ravni. Prav tako smo izvedli 

v okviru programov za starejše srečanje na temo varnega kolesarjenja v mesecu novembru 

2015 za Univerzo za tretje življenjsko obdobje.  

 

Z demonstracijskimi napravami smo sodelovali na večih preventivnih dogodkih ter akcijah 

Bistro glavo varuje čelada, varnost kolesarjev pa se je promovirala tudi v okviru drugih 

aktivnosti kot so Evropski teden mobilnosti, tekmovanja Kaj veš o prometu.  

 

AVP – SPV je zagotavljal strokovno podporo ter delovanje spletnega mesta za opravljanje 

teoretičnega dela kolesarskega izpita. V spletnem portalu Kolesar je bilo v šolskem letu 

2014/2015 v sistem registriranih 383 slovenskih osnovnih šol in 1.188 učiteljev. Izpit je 

opravljalo 14.776 učencev, preko on-line sistema pa je bilo izvedenih preko 220.078 testiranj .  

 

V okviru izvajanja programa usposabljanja za vožnjo kolesa je bil v letu 2015 uspešno 

izveden prenos vsebin in celotnega teoretičnega dela kolesarskega izpita na spletni portal 

Kolesar, ki deluje v okviru javnega omrežja SIO v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in 
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Arnesom. V ta namen so bila izvedena tudi številna strokovna usposabljanja učiteljev ter 

predstavitev samega portala v okviru usposabljanj učiteljev izvajalcev pod okriljem Zavoda 

RS za šolstvo. Izvedenih je bilo tako 32 delavnic za uspešen prehod, v novem šolskem letu 

2015/16 je vključenih 323 osnovnih šol ter izvedenih 12.500 simulacij za kolesarski izpit. 

Prav tako smo v letu 2015 prenovili spretnostni kolesarski poligon s sodobnimi ovirami in 

trajnejšimi materiali, ki ga lahko osnovne šole postopoma uvedejo. Za uspešno uporabo 

spretnostnega poligona smo v letu 2015 izvedli 3 praktične delavnice (Ljubljana, Novo mesto, 

Maribor) za potrebe občinskih SPV in osnovnih šol.  

 

V okviru sodelovanja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za 

šolstvo so se pripravile tudi strokovne pripombe in izhodišča za prenovo Programa 

usposabljanja za vožnjo  kolesa, ki so bile vsebinsko v letu 2015 usklajene in posredovane 

naprej v obravnavno na Strokovni svet za splošno izobraževanje pri MIZŠ.   

 

 

Tekmovanja Kaj veš o prometu  

Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo kot šolska tekmovanja in nadgradnja znanja 

kolesarjev že preko 40 let. Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja 

teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje 

v dejanskem prometu. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo v dveh kategorijah: 

kolesarji ter vozniki koles s pomožnim motorjem (skuter), udeleženci pa so učenci od 5. do 9. 
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razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu 

AM kategorije s kolesi z motorjem.  

 

AVP-SPV je za izvedbo tekmovanj pripravil Razpis Tekmovanja Kaj veš o prometu za šolsko 

leto 2014/15, zagotavljal tako strokovno kot tehnično podporo za izvedbo šolskih in občinskih 

tekmovanj ter spletnbi portal za teoretično testiranje. Skupno je bilo v šolskem letu 2014-2015 

izvedenih 161 šolskih tekmovanj, vključenih preko 1.600 učencev, 42 regijskih tekmovanj s 

sodelovanjem 80 občin ter 24. državno tekmovanje Kaj veš o prometu, ki je potekalo na 

OŠ Bršljin v Novem mestu 31. maja 2015. Državnega tekmovanja so se udeležili najboljši 

kolesarji in vozniki koles s pomožnim motorjem z regionalne ravni. Skupno je sodelovalo 

51 tekmovalcev s kolesi ter 11 tekmovalcev s kolesi s pomožnim motorjem. Vsi tekmovalci 

so morali dokazati svoje znanje na teoretičnem delu tekmovanja, se nato preizkusiti na 

zahtevnem spretnostnem poligonu ter nazadnje tudi pri praktični vožnji v prometu po Novem 

mestu z vključenimi različnimi prometnimi situacijami. 

 

Tudi teoretični del tekmovanj Kaj veš o prometu poteka z novim šolskih letom 2015/16 v 

okviru novega spletna portala Kolesar v SIO.    

 

KOLESARJI  Priimek Ime Šola Kvalifikacijsko 
1 ROLIH Domen OSNOVNA ŠOLA MO Novo 
2 ANČIMER Tadej OSNOVNA ŠOLA MO Ljubljana 
3 KLEMENC Bor OSNOVNA ŠOLA Občina 
4 ŠVIRT Jože OSNOVNA ŠOLA MO Novo 
5 PREDIKAKA Gregor OSNOVNA ŠOLA MO Ptuj 
 

MOTORISTI Priimek Ime Šola Kvalifikacijsko 
1 FIŠER Leon ŠC Krško-Sevnica Občina Krško 
2 PRENEK Alen Strojna šola Ptuj Mestna občina 
3 ČREŠNIK Rok Biotehniška šola Ptuj Mestna občina 
4 GAJSER Aleksej Srednja prometna šola Mestna občina 
5 RABZELJ Anže ŠC Krško-Sevnica Občina Krško 
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Nekaj utrinkov: 

  

 

 

 

  

 

 

Akcija Hitrost 

Hitrost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov prometnih nesreč tako na slovenskih kot 

evropskih cestah, saj je neprilagojena hitrost oziroma prehitra vožnja vzrok tretjini prometnih 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

nesreč s smrtnim izidom. Predvsem je problematika hitrosti izrazita znotraj naselij, kjer so 

pogosto prisotni ranljivejši udeleženci v prometu, otroci in starejši, pešci in kolesarji. 

Nacionalna akcija hitrost je potekala v 

aprilu 2015 ter avgustu 2015 s sloganom 

Počasneje je varneje. Na AVP smo 

pripravili akcijski načrt nacionalne 

akcije z vključenimi ukrepi, ki so jih 

posamezni nosilci izvajali v 

predvidenem obdobju. 

Na AVP smo pripravili med medijskimi aktivnostmi (članki, sporočilo za javnost) tudi 

predstavitev, ki smo jo preko izpitnih centrov in šol voženj predstavili predvsem mladim 

voznikom, posredovana pa je bila tudi srednjim šolam z namenom obravnave problematike 

med srednješolci.  

Na temo hitrosti smo izvedli tudi nekaj preventivnih dogodkov, pripravili pa smo tudi 

strokovno delavnico za občinske SPV na temo umirjanja hitrosti na lokalni ravni.  

  

Akcija Alkohol 

V okviru nacionalne preventivne akcije Alkohol 0,0 šofer  – Trezna odločitev (maj, 

november, december 2015) smo pripravili preventivne aktivnosti z pripravo strokovne 

predstavitve za lokalne SPV z namenom osveščanja glede nevarnosti vožnje pod vplivom. 

Poleg tega smo v maju, juniju in decembru 2014 alkohol in nevarnosti vožnje pod vplivom 

obravnavali z mladimi v okviru prometnih delavnic (Občina Šempeter pri Novi Gorici, MO 

Maribor, MO Ljubljana, ter v sodelovanju z Zavodom Vozim).  

 

V novembru 2015 smo pred martinovanjem 

organizirali tudi novinarsko konferenco, na 

kateri so poleg direktorja AVP sodelovali tudi 

predstavnik Policije in Zavoda Vozim, ki so 

predstavili aktivnosti, podatke in konkretne 
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izkušnje z vidika žrtve in povzročitelja prometne nesreče zaradi alkohola v prometu.  

 

V novembru in decembru 2015 smo v sodelovanju s Policijo, DrogArtom ter občinskimi SPV 

pripravili tudi odmevne preventivne dogodke na temo Alkohol v prometu v centru 

Ljubljane, Novem mestu ter Mariboru.  

 

  

 

AVP je  organizirala tudi strokovno okroglo mizo na temo Alkohola v prometu in učinkoviti 

ukrepi, ki so se je udeležili predstavniki 

državnih organov in ministrstev, 

predstavniki občinskih svetov za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, 

izvajalci rehabilitacijskih programov, sodniki in 

zdravniki medicine dela, prometa in športa. V 

okviru strokovne okrogle mize so priznani 

slovenski strokovnjaki predstavili ključna področja s poudarkom na dodatnih programih za 

voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. 

 

AVP -SPV je kot partner aktivno sodeloval v akciji 40 dni brez alkohola s Slovensko 

Karitas v obdobju 18.2. do 5.4.2015 , s predstavitvijo na spletnih straneh, medijskim 

sporočanjem, sodelovanjem na novinarskih konferencah, distribucijo gradiv za lokalne 

aktivnosti. Akciji se je pridružilo 58 občin. Za namene akcije pa so bila pripravljena tudi 

preventivna gradiva: plakat, letak, TV spot, obcestni plakati. 
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Akcija Varnostni pas in projekt Pasavček 

V okviru nacionalne akcije Varnostni pas v marcu in septembru 2015 so bile koordinirane 

aktivnosti med sodelujočimi partnerji in pripravljen akcijski načrt s sloganom Pripnite se in 

doŽIVITE. V okviru akcije smo izvedli naslednje aktivnosti: 

• Izvajanje promocije uporabe varnostnega pasu in otroških sedežev kandidatov za 

voznike ter informiranje glede pravilne uporabe v okviru izpitnih centrov po Sloveniji 

ob sami izpitni vožnji; 

• Usposabljanje članov izpitnih komisij in izvedba strokovne delavnice za predstavnike 

šol vožnje v okviru Izpitnega centra Celje in Novo mesto glede ustrezne uporabe 

otroških sedežev 

• Izvajanje celovitega projekta Pasavček,  

• Priprava elektronske predstavitve in priporočil glede uporabe varnostnih pasov za 

potrebe občinskih SPV, šol vožnje 

• Posredovan dopis vsem osnovnim in srednjim šolam glede nujnosti uporabe 

varnostnih pasov na vseh organiziranih in šolskih prevozih otrok in mladostnikov 

• poziv različnim športnim zvezam k ustreznemu prevozu otrok ter dosledni uporabi 

varnostnih pasov med vožnjo 
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V okviru nacionalne preventivne akcije »varnostni pas« smo tako v mesecu januarju 2015 v 

Ljubečni izvedli medijski dogodek in praktično predstavitev pravilne uporabe otroških 

varnostnih sedežev in ustrezne uporabe varnostnih pasov. Izvedeno je bilo tudi praktično 

usposabljanje za člane izpitnih komisij, in sicer v Ljubljani in Mariboru ter usposabljanje za 

šole vožnje v Celju in Novem Mestu. 

 

S strani zainteresiranega donatorja smo prejeli 12 otroških varnostnih sedežev, ki so skupaj s 

preventivnim gradivom razdeljeni po vseh izpitnih centrih AVP. Varnostni sedeži se 

prvenstveno uporabljajo pred pričetkom praktičnega dela vozniškega izpita, v obdobju 

preventivne akcije "varnostni pas", ki je potekala v mesecu marcu (9. –15. marec 2015) in 

septembru (7. – 20. september 2015), kjer se osvešča in informira kandidate za voznike 

motornih vozil o ustrezni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. 
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Projekt Pasavček 

Osnovni namen projekta Pasavček je informiranje in osveščanje glede pravilne uporabe 

otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov na vseh sedežev in pri vseh potniki v vozilih. 

Osnovna ciljna skupina so otroci, učitelji in vzgojitelji, preko otrok pa tudi starši in stari starši 

ter širša javnost. Po statističnih podatkih so otroci v prometu največkrat udeleženi v 

prometnih nesrečah, ko so kot potniki v vozilu. Projekt Pasavček 

poteka kot celoletni projekt v okviru vrtcev in razredov prve triade 

osnovnih šol. V okviru sodelujočih skupin in oddelkov so potekali 

preventivni dogodki z demonstracijo pravilne uporabe otroških 

sedežev in varnostnih pasov, dodatnim spremljanjem glede uporabe otroških varnostnih 

sedežev pri otrocih s posebnimi kartončki, kamor so učitelji zabeležili in nagradili z žigom 

Pasavčka vsakega otroka, ki je bil med vožnjo pripet vsak dan posebej. Prav tako so potekale 

v lokalnih medijih predstavitve projektov otrok in učiteljev, preko razstav izdelkov, 

preventivnih dogodkov (Piran, Maribor) ter objavo člankov učiteljev in vzgojiteljev. Prav tako 

je v času nacionalne akcije Varnostni pas v mesecu septembru 2015 potekala najava novega 

šolskega leta in sezone projekta Pasavček, v okviru novinarske konference dne so bile 

predstavljene vse aktivnosti in rezultati projektnega dela po vrtcih in šolah.  

 

V okviru projekta Pasavček je bilo v šolskem letu 2014/15 skupno vključenih 604 vrtčevskih 

in šolskih skupin iz 100 slovenskih občin, projekt je uspešno zaključilo 416 vrtčevskih skupin 

in šolskih oddelkov, preko 8.500 otrok, 850 učiteljev in vzgojiteljev, potekala je izdaja 
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priznanj in nagrad otrokom ter potrdila o sodelovanju učiteljem in vzgojiteljem, izvedenih je 

bilo 6 večjih preventivnih dogodkov po šolah in vrtcih po Sloveniji.   

Prav tako pa smo 6. maja 2015 z večjo osrednjo 

prireditvijo v osrčju Ljubljane in obiskom ministra 

za infrastrukturo obeležili 10- obletnico izvajanja 

projekta Pasavček v Sloveniji ob 3. svetovnem 

dnevu prometne varnosti otrok, ki sta ga razglasila 

OZN in WHO za 4. – 10. maj 2015.  

 

V okviru projekta so izvajale sodelujoče skupine in 

oddelki projektno delo, v katerega so bili vključeni otroci, njihovi starši ter občinski SPV, 

Policija in drugi. Komunikacija s sodelujočimi mentorji je potekala večinoma preko 

elektronske pošte, na nas so se obračali tako za strokovna kot organizacijska vprašanja. V 

okviru projekta je potekala tudi izposoja demo sedežev ter komplet ustreznih otroških 

varnostnih sedežev, s pomočjo katerih so na lokalnih dogodkih mentorji v kar 22 vrtcih in 

šolah predstavili in prikazali pravilno uporabo tako otrokom, staršem, starim staršem in 

drugim strokovnim sodelavcem. V okviru projekta za potrebe projektnega dela zagotavljamo 

tudi različna preventivna gradiva, namenjena informiranja, spodbujanju aktivnosti in 

nagrajevanju vključenih otrok:  

- plakati in urniki Red je vedno pas pripet, 

- metri, 

- knjižica Red je vedno pas pripet, 

- ravnilca, tattooji, štampiljke, kazala, kartončki za spremljanje pripetosti,  

- Priznanja Pasavčka, 

- Simbolične nagradice figurice Pasavčka, 

- Napihljive žoge s Pasavčkom za vse otroke, 

- Potrdila in blokce za sodelujoče učitelje. 

Vzdržuje pa se tudi spletna stran www.pasavcek.si preko katere se vodi celotna baza podatkov 

in sodelujočih v projektu.   
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Projekt Pasavček je že več let eden izmed najbolj uspešnih in učinkovitih ter tudi množičnih 

prometno-preventivnih projektov v Sloveniji. Poleg številnih in pestrih preventivnih 

aktivnostih je izrednega pomena tudi evalvacija projekta, ki se preverja tako preko 

zadovoljstva in pridobljenih informacij o varni vožnji v avtu pri otrocih, starših in strokovnih 

delavcih, ter tudi z opazovanjem uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. V 

preteklih letih je bila v okviru projekta oblikovana posebna enotna metodologija opazovanja, 

ki vključuje različne vrste cest, več dni v tednu ob različnih časovnih obdobjih, ter tako 

omogoča primerjavo podatkov med leti. Rezultati dosedanjih opazovanj kažejo, da se 

pripetost otrok med vožnjo iz leta v leto povečuje za 5 - 7 %, saj je po projektu Pasavček v 

prvem letu pripetost narasla za skoraj 7 % (z začetnih 53,7% na 60,4%), v zadnjih letih pa se 

je še povečala na preko 94 % v letu 2011 v povprečju pripetih otrok, kar je posledica tudi 

številnih aktivnosti v okviru projekta Pasavček.  

 

Akcija Začetek šolskega leta 

Nacionalna preventivna akcija Začetek šole in varnost otrok je v letu 2015 potekala v 

koordinaciji AVP – SPV, pripravljen je bil 

koordinacijski sestanek različnih sodelujočih organov, 

organizacij ter nevladnih organizacij, akcijski program 

ter načrtovani ukrepi za izvedbo akcije. 

V okviru akcije Začetek šolskega leta smo  zagotovili 

knjižice Prvi koraki v svetu prometa za vse slovenske 

prvošolce. Naše preventivne aktivnosti smo predstavili 

v medijih. Letos je v akciji Začetek šolskega leta 

aktivno sodelovalo 172 občin, skupno je bilo zagotovljeno 25.000 knjižic Prvi koraki v svetu 

prometa za vse slovenske prvošolce in plakati Šolska pot. V sodelovanju z občinskimi SPV so 

bile izvedene tudi druge preventivne aktivnosti s pregledom varnih šolskih poti še pred 

začetkom šolskega leta, z zagotavljanjem dela prostovoljcev pri varovanju otrok v 

sodelovanju z ZŠAM, s podporo zavarovalnic pa zagotavljanje rumenih rutic za vse prvošolce 

ter druge. Občinske SPV smo predhodno pozvali k ustreznemu urejanju varnih šolskih poti ter 
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organiziranju ustreznega organiziranega prevoza v primerih nevarnih poti za otroke, 

ravnateljem smo predstavili aktivnosti ter prometno vzgojne programe v letošnjem šolskem 

letu. 

 

Organizirali smo novinarsko konferenco pred začetkom šole s predstavitvijo akcije Začetek 

šole, ter pripravili različne medijske aktivnosti in prispevke na temo varnosti otrok v prometu 

in na šolskih poteh. V okviru aktivnosti ob prvem šolskem dnevu smo 

organizirali preventivni dogodek v torek, 1. septembra 2015 na OŠ Brezovica. Dogodka sta se 

udeležila minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič ter župan občine g. Metod Ropret, ki 

sta poleg vodje AVP-SPV nagovorila otroke in starše. V okviru dogodka sprejela prvošolce in 

njihove starše v bližini šole ter pozdravila prostovoljce, ki izvajajo varovanje otrok na šolskih 

poteh.  
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Ob prvem šolskem dnevu smo predstavili tudi mobilno aplikacijo načrtov varnih šolskih poti, 

ki je uporabna in lažje dostopna za starše in otroke. Za sedaj so poskusno pripravljeni načrti 

šolskih poti za osnovne šole v treh občinah. Starši tako lahko skupaj z otroki vnaprej 

pogledajo na mobilnem telefonu ali tablici priporočeno šolsko pot, si ogledajo nevarna mesta 

ter ustrezno ravnanje. Mobilna aplikacija Lilly & Val je dostopna v spletni trgovini in je za 

uporabnike brezplačna. 

 

V okviru sodelovanja z Zavarovalnico Triglav smo promovirali tudi kratke preventivno-

izobraževalne video filme, za katere smo na AVP-SPV pripravili scenarije in vsebinska 

izhodišča, ter tudi vsebinsko sodelovali z izjavami in demonstracijo ustreznega ravnanja. 

Teme glede varnosti otrok v prometu, ki so bile pripravljene in so dostopne na spletnih 

straneh, posredovali pa smo jih tud občinskim SPV za njihove aktivnosti v prvih šolskih dneh: 

- Prvi koraki v svetu prometa 

- Naj bodo otroci varni na cestah tudi v avtomobilu 

- Varnost otrok se prične z izbiro avtosedeža 

- Bistre glave nosijo čelado 

- Vse, kar morate vedeti o otrokovih prvih kolesarskih metrih 

 

V okviru sestankov in strokovnih srečanj, ki jih organizirajo občinski SPV pred pričetkom 

pouka za koordinacijo vseh aktivnosti, smo na AVP – SPV sodelovali v Novem mestu ter 

prometa predstavili ravnateljem in učiteljem prometne vzgoje aktivnosti v okviru akcije 

Začetek šole ter prometno-vzgojne programe načrtovane za šolsko leto 2015/16 ter novosti v 

letošnjem šolskem letu, predvsem v 

povezavi s smernicami za presojo varnosti 

šolskih poti ter novem spletnem portalu za 

izvajanje usposabljanja za vožnjo kolesa ter 

tekmovanj Kaj veš o prometu. 
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Smernice za urejanje šolskih poti 

AVP je prisluhnila pobudam javnosti in stroke ter v letu 2015 pričela z medresorskim 

usklajevanjem predloga smernic za šolske poti, ki sistemsko pokrivajo področje 

učinkovitejših načrtov šolskih poti, kriterijev za vodenje in pregled varnosti na šolskih poteh 

ter označevanje šolskih poti. 

Smernice so bile tekom leta medresorsko usklajevane na ravni pristojnih inštitucij in 

organizacij kot so MIZŠ, ZRSŠ, MzI, IRSI, Policija, SOS, kot tudi oblikovane v sodelovanju 

s področnimi strokovnjaki FGPA UM, FGG ULJ, ZPV in s presojevalci varnosti cest. 

Smernice za šolske poti so osnovane na aktualni zakonodaji in primerih dobrih praks iz 

lokalnih okolij, ki učinkovito ter celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh. 

Dokument predstavlja koristen in uporaben pripomoček osnovnim šolam in lokalnim 

skupnostim za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, za celovitejši pregled in izboljšanje 

varnosti šolskih poti ter za poenoteno označevanje šolskih poti. 

 

Smernice so nadgradnja operativnega izvedbenega akta – okrožnice takratnega Ministrstva za 

šolstvo in šport, z dne 5.11.1996, ki je opredelil kriterije za ugotavljanje ogroženosti učencev 

na poti v šolo. Z novimi smernicami preciziramo osnovne kriterije za varnejše šolske poti, 

določamo vsebino in postopek za oblikovanje učinkovitih načrtov ter definiramo izhodišča za 

obvezno presojo varnosti na šolskih poteh.  

 

Smernice za šolske poti so tudi uporaben pripomoček za učinkovito in poenostavljeno 

komuniciranje  

preventivno – vzgojnih vsebin za šolarje in starše, hkrati pa usmerjajo k bolj sistematičnemu 

in koordiniranemu pristopu na področju prometne varnosti na lokalni ravni ter k varnejši 

cestno-prometni infrastrukturi. 

 

Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh je namreč nujno sodelovanje 

pristojnih inštitucij – osnovnih šol, ki oblikujejo načrte šolskih poti in jih komunicirajo z 

učenci in starši, lokalnih skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo ter lokalnih svetov za 
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preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki povezujejo vse pristojne lokalne deležnike 

področja varnosti v cestnem prometu in so zakonsko pristojni za presojo ogroženosti varnosti 

učenca na poti v šolo. Pri tem ima posebno vlogo tudi policija, saj lahko preko svojih 

nadzorstvenih in preventivno-vzgojnih nalog bistveno pripomore k večji varnosti na šolskih 

poteh. 

 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa si prizadeva, da bo izdanim 

smernicam in oblikovanju učinkovitejših ter bolj poenotenih načrtov sledile tudi izboljšave na 

zakonodajnem področju. V zvezi s tem bodo tudi v nadaljevanju potekala usklajevanja med 

pristojnimi inštitucijami, ki bodo še dodatno pripomogla k boljšim pogojem za varno 

sodelovanje otrok na šolskih poteh. 

Smernice bodo izdane v elektronski in fizični obliki (naklada 2000 izvodov) in bodo 

razdeljene vsem osnovnim šolam ter lokalnim skupnostim ter ostalim pristojnim deležnikom 

za večjo varnost na šolskih poteh. 

 

Sodelovali smo tudi v okviru strokovnega Posveta za varno mobilnost, ki je potekal 8. 

decembra 2015 na Bledu v organizaciji Ministrstva za izobraževanje ter Zavoda RS za šolstvo 

in se ga je udeležilo približno 110 učiteljev, ki izvajajo prometno varnostne aktivnosti na 

šolah. V okviru Posveta smo aktivno sodelovali s strokovnimi prispevki: 

- Nacionalni program in ukrepi, mag. Igor Velov, plenarno predavanje 

- Psihološka izhodišča in preventivne aktivnosti, Mateja Markl, plenarno predavanje 

- Smernice za pripravo učinkovitih načrtov šolskih poti, Robert Strah, vodenje delavnice 

- Predstavitev portala Kolesar za izvajanje kolesarskih izpitov, Bojan Oblak, prispevek na 

delavnici 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

Akcija Varnost na nivojskih prehodih čez železniško progo 

Preventivna akcija za večjo varnost na nivojskih 

prehodih v l. 2015 ni bila del nacionalnih 

preventivnih akcij. V zvezi s tem smo obvestili 

javnost o aktualnih statističnih podatkih glede 

varnosti na nivojskih prehodih ter s tem povezanim 

pravilnim ravnanjem udeležencev.  

 

V sodelovanju s pristojnimi inštitucijami smo 

oglaševali preventivne vsebine preko preventivnih brošur in plakatov »Ustavite se. Vlak se ne 

more«. Vključene so bile tudi lokalne skupnosti in sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu ter posamezne nevladne organizacije. 

 

Sodelovanje z občinskimi SPV 

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

delovanje občinskih SPV, spremljanje njihovega delovanja, izvedbo usposabljanj in posvetov. 

V okviru le-tega se redno komunicira s predstavniki občinskih SPV, redno obvešča o 

nacionalnih preventivnih aktivnostih, zagotavlja preventivna gradiva in medijska gradiva, 

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

izobražuje ter tudi redno spremlja aktivnosti na lokalni ravni.  

 

Portal SPV 

Za namene spremljanja delovanja in vodenja aktivnosti občinskih SPV, vodenja celotne baze 

podatkov, dostopnosti osnovnih in koristnih informacij predstavnikom občinskim SPV smo v 

letu 2015 pričeli z aktivnostmi za izdelavo novega spletnega informacijskega Portala SPV. 

Portal je dostopen na spletni strani www.avp-spv.si . Portal je bil predstavljen tudi v okviru 

Posveta predstavnikov občinskih SPV v oktobru 2015, dokončan pa v mesecu novembru, ko 

smo dali portal v uporabo uporabnikom. 
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Za te namene smo v mesecu decembru izvedli 6 praktičnih delavnic, na katerih so se  

predstavniki občinskih SPV seznanili in poučili o funkcionalnostih, ki jih ponuja portal. Z 

delavnicami se bo nadaljevalo tudi v 2016. 

Na Portalu SPV so predstavljene vse preventivne aktivnosti in akcije, ki se izvajajo za večjo 

prometno varnost. Portal je namenjen tudi spremljanju in vodenju preventivnih aktivnosti 

občinskih SPV, zbiranju podatkov, lažjemu upravljanju in večji obveščenosti občinskih SPV. 

Portal je organiziran večnivojsko in sicer za splošno javnost, za predstavnike občinskih SPV, 

ki imajo dostop do vseh internih informacij ter administratorski del. Preko Portala SPV se 

lahko občinski SPV prijavijo za sodelovanje v posamezni preventivni akciji, naročajo lahko 

preventivna gradiva, preventivne dogodke, objavljajo svoje novice, vnašajo infrastrukturne 

ukrepe, dostopajo do vseh koristnih informacij in primerov dobre prakse ter tudi oblikujejo 

svoja poročila.  Do 31.12.2015 je bilo registriranih 93 predstavnikov lokalnih SPV iz 67 

občin. Usposabljanja in druge aktivnosti v povezavi s portalom se bodo nadaljevale tudi v letu 

2016. 

 
 

 

Posvet SPV 

14. oktobra 2015 je potekal letni Posvet predstavnikov občinskih Sveto za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu, ki je potekal v prostorih Austria trend hotela v Ljubljani. Posveta se je 

skupno udeležilo 130 predstavnikov občinskih SPV in drugih gostov.  

V sklopu posveta je bilo predstavljeno: 

- Strokovna delavnica SAFETYCUBE - pregled projekta in »vroče teme« prometne varnosti 

(vabljeni tuji predavatelji) 
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- Uvod in aktivnosti za boljše delovanje občinskih SPV (M.Markl) 

- Predstavitev Smernic za pripravo načrtov šolskih poti – nadgradnja področja šolskih poti (R. 

Strah) 

- Predstavitev Portala SPV za spremljanje in vodenje aktivnosti na lokalni ravni (M. Keržan) 

- Podelitev priznanj Svečana listina AVP 

Ob navedenem je AVP predstavila tudi simulator vožnje, s svojimi aktivnostmi in produkti, pa 

so se predstavili tudi zunanji ponudniki storitev, vezanih na prometno varnost.   

Ob zaključku posveta smo 20 prejemnikom podelili Svečano listino AVP, najvišje priznanje 

na področju prometne preventive in varnosti. 

 

  

 

Izvajanje strokovnih tematskih delavnic 

V okviru nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in projektnih aktivnosti za 

revitalizacijo občinskih SPV smo v letu 2015 pričeli tudi z izvajanjem strokovnih tematskih 

delavnic na posamzen temo, ki je aktualna za občinske SPV. V letu 2015 smo izvedli skupno  

Naslednje delavnice: 

- Delavnica "Umirjanje hitrosti – problematika in izvajanje aktivnosti na lokalni ravni" 

V juniju in avgustu, sta bili v sklopu nacionalne preventivne akcije Hitrost izvedeni dve 

delavnici in sicer "Umirjanje hitrosti – problematika in izvajanje aktivnosti na lokalni ravni". 

Delavnic se je udeležilo 34 predstavnikov lokalnih skupnosti, ki so aktivno sodelovali pri 

predstavitvi 4 sklopov in sicer:   
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- Hitrost – počasneje je varneje (M.Markl) 

- Umirjanje hitrosti-infrastrukturne rešitve (G. Jovanovič) 

- Nadzor hitrosti v MOL - Problematika izvajanja meritev na lokalni ravni (R. Fortuna) 

- Merjenje hitrosti na lokalnem nivoju - izkušnje občin 2009-2015 (B. Omerzel) 

 

 
 

 

- “Usposabljanja za koordinacijo in vodenje prostovoljcev za varovanje otrok na šolskih 

poteh” 

Občinske svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo že pozvali k izvedbi 

aktivnosti na lokalni ravni, ter k pregledu in urejanju varnih šolskih poti, uskladitvi varovanja 

otrok na šolskih poteh, ter zagotovili preventivna gradiva za slovenske šolarje. Danes smo 

izvedli tudi strokovno delavnico “Usposabljanja za koordinacijo in vodenje prostovoljcev za 

varovanje otrok na šolskih poteh”, ki se je je udeležilo 21 udeležencev, predstavnikov 

občinskih SPV in prostovoljcev. Prav tako smo predstavili osnutek smernic za presojo 

varnosti šolskih poti, ki jih pripravljamo na AVP v sodelovanju z drugimi resorji in jih bomo 

v prihodnjih dneh javno predstavili. 
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Ponovno smo v letu 2015 (junij in december 2015) posredovali in predlagali spremembe 

Zakona o voznikih v delu v 6. členu, ki se nanaša na status občinskih SPV, ki naj bi bili po 

novem predlogu kot samostojni in neodvisni organi lokalne skupnosti, članstvo, imenovanje, 

naloge itd. pa ostajajo enake kot doslej. Predvideva se, da bodo spremembe Zakona 

uveljavljene v prvi polovici leta 2016.  

 

Zagotavljanje preventivnih gradiv za delo občinskih SPV  

Za potrebe izvajanja preventivnih aktivnosti je bilo v letu 2015 zagotovljenih: 

- preko 5.000 različnih gradiv za izvajanje aktivnosti za večjo varnost kolesarjev (letaki, 

zapisniki o pregledih koles, nalepke Varno kolo, medalje, odsevni trakovi, brošure 

Dober kolesar sem…); 

- ob akciji Začetek šolskega leta je bilo izdanih 25.000 knjižic Prvi koraki v svetu 

prometa, 2.200 plakatov Šolska pot in letakov; 

- za akcijo Pešec je bilo izdanih skupno 60.000 letakov Bodi preViden, 5.000 plakatov, 

55.000 razglednic in pisem ter 10.000 odsevnih trakov in kresničk za potrebe izvajanja 

aktivnosti na lokalni ravni; 

- za aktivnosti Kolesarji: 187 blokov zapisniki za pregled kolesa, 9.950 nalepk Varno 

kolo, 760 diplom Kaj veš o prometu in 72 medalj, 90 plakatov, 450 brošur Kolesar 

sem, 430 odsevnih trakov Kaj veš o prometu, 67 mini testnih čeladic in 142 

kolesarskih čelad; 
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- za izvajanje projekta Pasavček je bilo izdanih 1.500 plakatov red je vedno pas pripet, 

po 15.000 urnikov, kartončkov, priznanj, 2.200 knjižic Red je vedno pas pripet, 2.000 

metrov, 10.000 frizbijev, 1.500 potrdil za učitelje, 2.000 obeskov; 

- gradiva za izvedbo akcije Varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo 

1.000 plakatov in letakov; 

- akcija Alkohol: 200 alkotesterjev za enkratno uporabo 

- za predstavnike SPV: 200 USB ključkov.  

 

Izvajanje preventivnih dogodkov  

Ena izmed pomembnih dejavnosti AVP – SPV je izvajanje preventivnih dogodkov, v okviru 

katerih s pomočjo različnih demonstracijskih naprav omogočimo udeležencem, da sami 

pridobijo praktično izkušnjo, na podlagi katere lahko z naše strani predstavimo določene 

vsebine in informacije o ustreznem ravnanju. Tako uporabljamo različne demonstracijske 

naprave za posamezne teme:  

– Hitrost (Stopko in Fleksi, naletna teža pri različnih hitrostih) 

– Alkohol (Alko set, simulacija alkoholiziranosti na posebnem poligonu, ključavnica in 

merjenje z alkotesterjem) 

– Kolesarji (zaščitna čelada z demo čeladico, Čelada z naletno težo glave, varno kolo, 

spretnostni poligon) 

– Otroški varnostni sedeži in varnostni pas (demo sedež, komplet otroških varnostnih 

sedežev s svetovanjem,posebne tehtnice za prikaz naletne teže pri različnih 

hitrostih, Zaletavček) 

– Pešci (Vidko za prikaz uporabe odsevnikov, merjenje odsevnosti predmetov, poligon 

za pešce za prikaz ustreznega prečkanja) 

 

AVP - SPV je v letu 2015 v sodelovanju z različnimi partnerji (občinskimi SPV, vrtci in 

šolami, društvi in nevladnimi organizacijami, državnimi organi in organizacijami ter podjetji) 

izvedel 64 preventivnih dogodkov na lokalni ravni: 

- pešci 9 dogodkov 
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- Varnostni pas in Pasavček 7 dogodkov 

- Kolesarji in Evropski teden mobilnosti: 16 dogodkov 

- Motoristi: 4 dogodki 

- Alkohol: 5 dogodkov 

- Začetek šole: 13 dogodkov 

- Splošne prireditve (hitrost, alkohol): 10 dogodkov 

 

V letu 2015 smo preventivne dogodke izvajali s pomočjo posameznih zunanjih podizvajalcev, 

s strani občinskih SPV je bilo zagotovljeno tudi sofinanciranje izvedbe skladno s Tarifo v 

višini 75,00 eur/dogodek.  

V letu 2015 smo pri izvajanju preventivnih dogodkov sodelovali tudi z družbeno odgovornimi 

podjetji kot sta Mercator center (akcija Začetek šole po 11 nakupovalnih centrih po Sloveniji, 

september 2015) in podjetjem Gorenje d.d. (preventivni dogodek za njihove zaposlene, 22. 

oktober 2015).  

 

 

 

Prometne delavnice po srednjih šolah  

AVP-SPV je nosilec preventivno-vzgojne programa za mladostnike v obliki prometnih 

delavnic, kjer mladi preko različnih socialnih iger in metod skupinskega dela ter diskusije v 

skupini vrstnikov kritično razmišljajo o svojih stališčih, odnosu do varnosti ter ravnanju v 

prometu ter izmenjajo mnenja. V okviru programa smo v letu 2015 namenili poudarek 

problematiki alkohola in vožnji pod vplivom.  
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V letu 2015 je bilo tako izvedenih 28 prometnih delavnic na 8 srednjih šolah, v katerih je 

sodelovalo skupno približno 700 dijakov (Celje, Maribor, Ljubljana, Nova Gorica, Novo 

mesto). 

 

V okviru aktivnosti za mlade se je izvedlo tudi sodelovanje z Zavodom Vozim (v decembru 

2015), kjer so bila izvedena srečanja z žrtvijo prometne nesreče, ki je dijakom predstavil in 

praktično orisal dolgoročne posledice prometne nesreče, brez moraliziranja in s poudarkom 

tudi na njihovem poslanstvu dela z mladimi.  

 

Druge preventivne akcije 

V okviru naših aktivnosti izvajamo tudi druge projekte in aktivnosti, ki so tradicionalno 

povezane s sodelovanjem drugih organizacij, nevladnih organizacij in družbeno odgovornih 

podjetij ter aktivnostmi na lokalni ravni: 

 

3. svetovni teden prometne varnosti 

Skladno z Resolucijo Združenih narodov »Izboljšanje prometne varnosti« sta Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) in Organizacija združenih narodov (OZN) razglasili Tretji 

svetovni teden prometne varnosti, ki poteka od 4. do 10. maja 2015 po vsem svetu v 

organizaciji nacionalnih vlad, organizacij, fundacij itd. na področju prometne varnosti. 

Tretji svetovni teden prometne varnosti je posvečen prometni varnosti otrok s sloganom 

 #OhranimoŽivljenjaOtrok2015 (»SaveKidsLives2015«). V okviru Svetovnega tedna 

prometne varnosti je pripravljena tudi posebna kampanja in podpisna otroška deklaracija, ki 

se ji bodo pridružile ustanove z namenom zavzemanja za prometno varnost otrok po vsem 

svetu. 

V Sloveniji smo na Javni agenciji RS za varnost 

prometa – Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu pripravili Otroško deklaracijo za 

prometno varnost #OhranimoŽivljenjaOtrok2015, 

k podpisu katere vabimo vse vzgojno-
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izobraževalne ustanove, svete za preventivo in vzgojo v cestne prometu, druge organizacije, 

ki se zavzemajo za prometno varnost otrok, ter vse posameznike, ki se želijo pridružiti 

glavnemu sporočilu deklaracije. 

Ob 3. svetovnem tednu prometne varnosti smo v Sloveniji na Javni agenciji RS za varnost 

prometa pripravili poseben preventivni dogodek, ki je potekal 6. maja 2015 na Kongresnem 

trgu v Ljubljani med 10.00 in 13.00 uro. Ob tem dogodku smo hkrati obeležili tudi 10-letnico 

izvajanja izredno uspešnega projekta Pasavček, s katerim smo v preteklih letih pomembno 

izboljšali varnost otrok med vožnjo. Poleg praktičnih vsebinskih preventivnih delavnic 

povezanih s področjem prometne varnosti otrok in varne vožnje otrok (svetovanje glede 

uporabe otroških varnostnih sedežev, hitrost in alkohol kot glavna dejavnika tveganja, varno 

kolesarjenje in uporaba kolesarske čelade), smo pripravili tudi atraktiven animacijski program 

za otroke (Čarovnik Grega, ustvarjalne delavnice itd.). V okviru dogodka je sodelovalo preko 

400 otrok iz vrtcev in osnovnih šol, med katerimi nekateri sodelujejo tudi v projektu 

Pasavček. Na dogodek smo povabili tudi ministra za infrastrukturo, župana MO Ljubljane ter 

druge visoke državne predstavnike, da na kratko nagovorijo udeležence. Prav tako so otroci 

javno prebrali otroški deklaracijo in sporočilo odraslim. 
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Evropski teden mobilnosti 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo sodelovali v okviru medresorske delovne skupine 

za izvajanje Trajnostne mobilnosti pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo. V okviru ETM 

od 16. do 22. septembra 2015 s sloganom “ IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ ”so potekali 

dogodki po vsej Sloveniji. Občinski SPV so bili izredno aktivni v 51 občinah, kjer so izvajali 

različne aktivnosti za promocijo alternativnih načinov prevoza, predvsem na področju 

spodbujanja varnega kolesarjenja. 22. september smo obeležili »Dan brez avtomobila«, s 

promocijo alternativnih, bolj zdravih in bolj ekoloških načinov prevoza. AVP – SPV se je 

udeležil 5 preventivnih dogodkov po Sloveniji, predvsem s promocijo varnega kolesarjenja, 

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

vsako leto, so šole namenile šolske ure prometni varnosti ter organizirale prireditve. Vsako 

leto v tednu otroka prisostvujemo posameznim dogodkom v organizaciji osnovnih šol in 

občinskih SPV pri dogajanju z različnimi prometnimi vsebinami. Nekatere šole v tem času 

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

dodatne vsebine prometne preventive, ki presegajo učno snov šolskih vsebin (SPV Komenda, 

SPV Maribor).  

  

 

 

Varno na kolesu:  

AVP je tudi v letu 2015 sodeloval v projektu Varno na kolesu, katerega nosilce je podjteje 

Butan plin d.d. V okviru projekta poteka projektno delo po sodelujočih šola, ki  pripravijo 

nekatere aktivnosti oz. poročale o njih in stanju na šolah glede varnega sodelovanje v prometu 

na kolesu (varne šolske kolesarske poti, kotiček itd.). AVP – SPV sodeluje kot strokovni 
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partner pri pripravi izhodišč aktivnosti ter v strokovni komisiji za presojo kvalitete poročil 

sodelujočih šol. Poleg nosilca projekta Varno na kolesu družbe Butan plin in Javne agencije 

RS za varnost prometa, sodelujejo še Policija,Kolesarska zveza Slovenije ter v sodelovanju s 

partnerji: Telekomom Slovenije, družbo BTC ter Kolesarskim društvom Rog, ki so skupaj 

združil moči za varnejše poti na slovenskih cestah. 

Skupno je v šolskem letu 2014/15 sodelovalo v projektu 65 osnovnih šol z vključenimi 2.000 

učenci, ki so vsebinsko obravnavali varnost kolesarjev v prometu ter načrtovali praktične 

ukrepe (kolesarski športni dan, izvedba kolesa, poučna igra…). V mesecu aprilu se je odvilo 

pet regionalnih zaključnih prireditev, ki so potekale v Celju, Prestranku pri Postojni, Novem 

mestu, Ljubljani ter na Ptuju. Učenci ter mentorji so na njih prejeli simbolične nagrade, 

priznanja ter zahvale za sodelovanje, ter v maju zaključna prireditev z razglasitvijo 

zmagovalcev. 

V novem šolskem letu je bil projekt Varno na kolesu predstavljen na novinarski konferenci (8. 

oktober 2015) , projektu pa se je v letošnjem letu pridružilo več kot 2.500 otrok iz 86 

osnovnih šol, ki se bodo tekom leta pripravljali na kolesarski izpit. 

  

 

Sodelovanje s civilno družbo in podpora nevladnim organizacijam 

 

V letu 2015 smo ponovno pripravili javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih 

organizacij v podporo nacionalnim preventivnim akcijam. Na poziv (februar 2015) se je 

prijavilo 12 nevladnih organizacij s 15-timi projekti. AVP je na podlagi odločitve strokovne 

komisije v l. 2015 sofinanciral 10 projektov naslednjih nevladnih organizacij: Zavod Vozim s 
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projektom »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 

Slovenije s projektoma »Začetek šole in varnost otrok« ter »Varnost kolesarjev«, Zavod 

Varna pot s projekti »Varno v šolo«, »5xSTOP je COOL« in »Ju3 na cesti«, Avto-moto zveza 

Slovenije s projektom »FIA evropska prometno-izobraževalna tekmovanja ETEC za mlade 

kolesarje«, Združenje za razvoj forenzične toksiologije in drugih forenzičnih ved (FORTOX) 

s projektom »Varno za volanom, varno na delovnem mestu: Kaj pa moj vid?«, ZŠAM Celje s 

programom »Začetek šole in varnost otrok ter varnost pešcev«, ZŠAM Savinjske doline s 

projektom »Varnost kolesarjev« in »Začetek šole in varnost otrok«.    

 

Poleg tega so bile v sodelovanju z nevladnimi organizacijami izvedene tudi nekatere druge 

aktivnosti: akcija 40 dni brez alkohola v sodelovanju s Slovensko Karitas ter Zavodom 

Med.Over.Net, akcija Kolesarji v sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije v okviru projekta 

Varno na kolesu, varovanje otrok ob začetku šolskega leta v sodelovanju z ZZŠAM, 

sodelovanje občinskih SPV ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč v 

organizaciji Zavoda Varna pot, sodelovanje z Zavodom Vozim v okviru prometnih delavnic, 

sodelovanje z DrogArtom v okviru akcije Alkohol. 

 

Sodelovanje z družbeno odgovornimi podjetji 

V okviru sodelovanja smo pripravili z Mladinsko knjigo in zavarovalnico Triglav razstavo 

Cesta ni presta kot zaključek natečaja, ki je drugo leto zapored k sodelovanju privabil skoraj 

100 slovenskih vrtcev. Otroci so ustvarjali na temo »Otrok potnik – varen v prometu« ter ob 

tem razmišljali o počutju in varnosti med potovanjem, kam največkrat potujejo, kdo so njihovi 

sopotniki, kaj vidijo na poti in kako si med potjo krajšajo čas.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

 

 

 

Javna agencija RS za varnost prometa se je pridružila pobudi Zavrtimo Slovenijo, ki jo 

organizirajo invalidi – ročni kolesarji v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije ter 

posameznimi kolesarskimi klubi. Tako smo sodelovali v okviru dogodkov Zavrtimo Slovenijo 

v Ljubljani, Celju in Kranju.  

 

 

 

Priznanja in nagrajevanje organizacij in posameznikov 

V okviru AVP se podeljuje priznanja Znak AVP in Svečana listina, za leto 2014 je bilo v 

mesecu marcu podeljenih  skupno 78 priznanj Znak AVP za večletno delo na področju 

prometne preventive ter 20 priznanj Svečana listina AVP s podelitvijo priznanj 

posameznikom in organizacijam na posebni svečanosti v okviru Posveta predstavnikov 

občinskih SPV, 14. oktobra 2015 v Ljubljani.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

 

Druge aktivnosti 

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

– strokovna podpora in razvoj področja rehabilitacijskih programov za voznike, ki so vozili 

pod vplivom alkohola, koordinacija delovne skupine za spremljanje, sodelovanje pri 

strokovnih nadzorih nad pooblaščenimi organizacijami, sodelovanje pri izvajanju ukrepa iz 

NPVCP glede nadaljnjega razvoja in vodenja izvajalcev rehabilitacijskih programov  

- Sodelovanje in organizacija strokovnih sestankov, medresorskih delovnih skupin (Strategija 

za prometno vzgojo, Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost, Medresorska 

delovna skupina za izvedbo raziskave PIAAC).  

 

Sodelovanje na mednarodni ravni 

Na mednarodni ravni so se predstavniki AVP udeležili naslednjih mednarodnih dogodkov: 

- v okviru prve znanstvene in strokovne konference na temo »Varnost v cestnem 

prometu v Podonavski regiji – sledimo Viziji nič v Podonavski regiji« (maj 2015) smo 

pripravili aktiven prispevek na temo izvajanja preventivnih aktivnosti v Sloveniji in 

dobrih rezultatov 

- aktivna udeležba na mednarodni konferenci International cycling safety conference 

ICSC 2015 (Varnost kolesarjev 2015) (oktober 2015) s predstavitvijo prispevka 

Izkušnje Slovenije na področju promoviranja varnega kolesarjenja (“Slovenian 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

Experiences promoting Safe Cycling among Children and Adults”), ki sta jo pripravili 

Mateja Markl in Vesna Marinko. 

- Sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij PRI in FERSI 

 

5.6 SEKTOR ZA IZPITNE CENTRE 
 

V letu 2015 so se na Sektorju za izpitne centre nadaljevale težave s predolgimi čakalnimi roki 

zgolj v posameznih izpitnih centrih. Težava se je reševala s pomočjo dela prek polnega 

delovnega časa in z začasnimi prerazporeditvami kadra med izpitnimi centri, vendar s težavo 

saj se je tudi v letu 2015 nadaljevalo zmanjševanje števila zaposlenih na izpitnih centrih. 

Težavo dolgih čakalnih rokov smo s koncem leta rešili s trajnimi prerazporeditvami 

posameznih ocenjevalcev na lokacije izpitnih centrov, ki so bili najbolj obremenjeni iz lokacij 

z manjšimi obremenitvami, saj se je skupno število praktičnih delov vozniškega izpita 

zmanjšalo v primerjavi z letom 2014 za 15 %, zato so bili takšni ukrepi izvedljivi. Posebne 

težave nam je pri tem povzročila ponovna sprememba Pravilnika o izpitnih centrih za 

vozniške izpite za voznike motornih vozil, katerega prvenstveni namen je sicer bilo zagotoviti 

opravljanje vozniških izpitov le v krajih, ki so glede prometnega okolja med seboj primerljivi 

in izpolnjujejo potrebne pogoje za opravljanje vozniških izpitov. Ta sprememba pa je 

pomenila za agencijo povečanje obsega dela, saj se je ponovno pričelo izvajanje opravljanja 

vozniških izpitov na nekaterih s pravilnikom dodanih krajih.  

 

AVP je vsebinski skrbnik aplikacije, namenjene elektronski pripravi na vozniški izpit in 

opravljanju tega dela vozniškega izpita. V ta namen so se izvajale izboljšave in popravki v 

banki testnih vprašanj ter kontinuirano izvajanje servisa uporabnikom. 

 

V delu aplikacije, ki se nanaša na opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita, so se v 

zvezi s tem v letu 2015 v sektorju izvedle naslednje aktivnosti: 

• pregled in izboljšave vsebinskih sklopov, pri katerih kandidati na zastavljena 

vprašanja največkrat odgovorijo napačno, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

• pregled in izboljšave posameznih vprašanj, pri katerih je delež napačnih odgovorov 

nadpovprečno visok. 

 

O obeh pregledih oziroma analizah sta bili na spletni strani objavljeni tudi izčrpni poročili, ki 

sta v pomoč pri delu predvsem učiteljem predpisov, ki usposabljajo kandidate v šolah vožnje. 

V delu aplikacije, ki se nanaša na pripravo na teoretični del vozniškega izpita, je bila 

najzahtevnejša naloga zmanjšati bazo podatkov. Vsak mesec namreč uporabniki rešijo več kot 

200.000 testov, kar je v kratkem času pripeljalo do neobvladljivo velike baze podatkov. Na 

videz preprosta naloga je terjala več mesecev iskanja primerne rešitve, dokler se ni ob koncu 

leta le našla prava in uspešno izpeljala. Tudi v tem delu aplikacije so bile opravljene različne 

statistične poizvedbe ter izvedeni ukrepi, ki zmanjšujejo možnost škodljivih dejanj ali 

nenamenske uporabe s strani uporabnikov aplikacije. Pripravljeni in objavljeni so bili tudi 

pogoji uporabe spletne strani ter izpeljana nova celostna podoba. 

 

Sektor v zvezi z vzdrževanjem in razvojem Registra voznikov 2 in z njim povezanimi 

aplikacijami stalno sodeluje z MJU, MzI in vzdrževalcem, predlaga spremembe ter testira 

popravke in novosti. V sodelovanju z MJU je bila v začetku leta pripravljena in izpeljana tudi 

promocija elektronske priprave na teoretični del vozniškega izpita. 

 

V letu 2015 so bili v sektorju opravljeni nadzori tako glede delovanja posameznega izpitnega 

centra (MS, KP, KR), kot tudi strokovni nadzori nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. 

Interno je bil s strani vodje izpitnega centra nadzorovan vsak član izpitne komisije, v skladu z 

določbami 69. člena ZVoz pa šestnajst članov in predsednikov izpitne komisije s strani vodje 

sektorja. Na podlagi ugotovljenega so se pripravili strokovni predlogi za nadaljnje izboljšanje 

strokovne ravni članov izpitne komisije v obliki mentorstva ali dodatnega izobraževanja. 

Na izpitnih centrih se je opravilo izvajanje 45.494 teoretičnih vozniških izpitov in 42.856 

praktičnih izvedb vozniških izpitov vseh vozniških kategorij, kar je pri praktičnem delu 

vozniških izpitov 15 % manj kot v preteklem letu in 1 % več pri teoretičnem delu vozniških 

izpitov kot v preteklem letu. Opravilo se je 1767 vpisov spremljevalcev v evidenčni karton 
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vožnje kar je 34 % manj kot v preteklem letu, kar se pripisuje zmanjšanju števila opravljanj 

vozniških izpitov in povečanega obsega vpisa spremljevalcev v preteklem obdobju, saj se je 

zaradi spremembe načina opravljanja teoretičnega dela vozniškega izpita iz klasičnega na 

elektronsko preverjanje takrat odločalo več kandidatov za opravljanje izpita s 16. letom 

starosti. V letu 2015  je bilo tudi podanih in rešenih sedem ugovorov zoper oceno vozniškega 

izpita.  

 

Člani izpitnih komisij so sodelovali tudi pri različnih usposabljanjih in izobraževanjih, ki jih 

izvaja agencija in sicer pri usposabljanju za ocenjevanje na vozniškem izpitu, izobraževanju 

za učitelja vožnje in učitelja predpisov, rednem usposabljanju učiteljev vožnje in učiteljev 

predpisov (permanentno usposabljanje), usposabljanju za strokovne vodje šole vožnje.  

Zaposleni v sektorju so sodelovali tudi pri opravljanju strokovnih nadzorov nad subjekti (šole 

vožnje), ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil. 

 

Spomladi so bile izvedene kondicijske vožnje za člane izpitnih komisij za kategorijo CE, v 

septembru pa še redno dodatno usposabljanje za ohranjanje in obnavljanje znanja in 

ocenjevalnih spretnosti.  

 

V sodelovanju s Sektorjem za voznike je bila opravljena evalvacija poligonov za izvajanje vaj 

spretnosti kot dela vozniškega izpita enoslednih vozil. Po opravljeni evalvaciji poligonov se je 

na sektorju pristopilo k iskanju ustreznih neprometnih površin za opravljanje vozniškega 

izpita enoslednih vozil kjer je bilo ugotovljeno, da te ne ustrezajo za verodostojno izpeljavo 

vozniškega izpita. V Izpitnem centru Krško se je najela ustrezna površina pri železniški 

postaji, saj je bila površina, ki jo je izpitni center uporabljal neustrezna za izvedbo vseh 

predpisanih elementov preizkusa znanja. Pogodba se je sklenila s SŽ. Na lokaciji Brežice, ki 

jo je ponovno določil Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike 

motornih vozil, se je najelo poslovne prostore za opravljanje izvajanja teoretičnega in 

praktičnega dela vozniškega izpita s podjetjem BREBUS in neprometno površino za izvajanje 

opravljanja vozniških izpitov enoslednih vozil. Na lokaciji Velenje se je uredil najem 
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neprometne površine, ki jo je na pobudo Izpitnega centra Slovenj Gradec – Velenje zagotovila 

Občina Velenje, saj do takrat na omenjenem območju ni bilo primerne neprometne površine 

za izvajanje vozniških izpitov enoslednih vozil. 

 

V drugi polovici leta je sektor začel sam urejati svoje vsebine na spletni strani, kasneje pa je 

to nalogo začel opravljati tudi za druge sektorje. Uvedena je bila možnost oddaje elektronske 

vloge za vpis spremljevalcev v evidenčni karton vožnje, ki je do takrat potekala izključno v 

fizični obliki, na spletnem mestu javne agencije. 

 

V Lotus Notesu je bilo vzpostavljeno mesto, na katerem so objavljena navodila za delo na 

izpitnih centrih ter tudi druge koristne informacije in gradiva. 

 

Marca so izpitni centri začeli delati po enotnem delovnem času. Pred tem so bile med njimi 

precejšnje razlike, še iz časa, ko so bili izpitni centri v sestavi posameznih upravnih enot. 

V letu 2015 se je zaradi manjšega števila izpitov omogočile daljše izmenjave članov izpitne 

komisije med izpitnimi centri. Vsak član izpitne komisije je o tem napisal priporočila, kar je v 

pomoč pri še večjem poenotenju dela med izpitnimi centri. 

 

Ker se je ugotovilo, da so nekateri člani izpitnih komisij računalniško šibki in jim to povzroča 

težave pri opravljanju njihovega dela, je bilo zanje v začetku junija izpeljano posebno 

usposabljanje na računalniških aplikacijah (DIC, RV2, Lotus Notes, KADRIS4 …). 

 

V zadnjem četrtletju je sektor tudi intenzivno sodeloval pri pripravi predloga novega ZVoz.   

 

Člani izpitnih komisij so sodelovali pri mnogih preventivnih akcijah agencije: 

• Izpitni centri so sodelovali pri projektu Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu na 

vseh dogodkih kot izvajalci predavanj osvežitve znanja prometnih predpisov in pravil 

ter kot izvajalci praktičnih voženj s starejšimi vozniki v prometu v vlogi strokovnega 

svetovalca za varno udeležbo v cestnem prometu. 
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• Dne 4. septembra se je na sektorju organiziral strokovni posvet za člane izpitne 

komisije na Centru varne vožnje Ljubečna s podjetjem MAN Truck & Bus Slovenija 

d.o.o. s trenerjem varčne MAN ProfiDrive na vozilu MAN TGX, ki je vse člane 

izpitnih komisij seznanil z novostmi na vozilu in podal smernice za ekološko vožnjo 

kot strokovno nadgradnjo ocenjevalnih znanj članov izpitnih komisij za vozniške 

izpite. 

• 11. septembra je član Izpitnega centra Celje aktivno sodeloval na Strokovni konferenci 

s predstavitvijo novih vozil in opreme »Tehnologije & Trendi 2015« na 

Gospodarskem razstavišču s predstavitvijo, kako ravnati ob izrednih dogodkih 

»okvare & nesreče«. 

• Člani izpitnih komisij so v okviru preventivne akcije za ustrezno rabo varnostnega 

pasu in otroških varnostnih sedežev »Varnostni pas – vez z življenjem« od 7.-20. 

septembra sodelovali pri osveščanju in informiranju kandidatov za voznike. 

• V mesecu novembru je član Izpitnega centra Ljubljana – Domžale sodeloval z 

Zavodom za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani pri projektu za izboljšanje prometne 

varnosti starejših občanov. 

• 22. decembra so člani izpitnih komisij v okviru projekta Prometna varnost mladih, ki 

jo je organiziral Zavod Vozim, zavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji, 

sodelovali pri izvedbi predavanja vsebin o varni udeležbi v cestnem prometu s 

poudarkom na interakciji med kvalitetnim usposabljanjem v šoli vožnje in opravljanju 

vozniškega izpita za srednješolce Biotehniške srednje šole Kranj, kot ciljno populacijo 

izobraževanja varne udeležbe v cestnem prometu. Izobraževanje je izvedel član 

Izpitnega centra Slovenj Gradec – Velenje. 

 

Prav tako pa so člani izpitnih komisij sodelovali pri dogodkih, ki so jih organizirale druge 

organizacije (tekmovanje poklicnih voznikov, kolesarskih tekmovanjih, kaj veš o prometu …) 

na različnih lokacijah. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

92/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

V okviru posveta z vodji izpitnih centrov se je v mesecu decembru zanje organiziral strokovni 

posvet z ogledom DARS-ovega nadzornega centra na Vranskem. 
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6 NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 
Kljub nezadostnemu viru finančnih sredstev in pomanjkanju kadra je program dela AVP v 
letu 2015 bil izveden nad pričakovanji.  
 
Avgusta 2015 je bil v Uradnem listu objavljen nov Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje 

vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 60/15), ki se je začel 

uporabljati 14.9.2015. Pravilnik je prinesel spremembe predvsem v dodatnem številu krajev in 

dodatnih vozniških kategorijah. Število krajev v katerih se dodatno opravljajo vozniški izpiti 

se je povečalo za šest, kar je podrobneje opredeljeno v pravilniku. V treh krajih pa se je 

dodalo opravljanje vozniškega izpita dodatnih vozniških kategorij. Na podlagi tega so se  

urejale nove najemne pogodbe za dodane lokacij ein vzpostavljala potrebna infrastruktura za 

izvedbo elektronskega testiranja teoretičnega dela vozniškega izpita. 

 

Na podlagi Sporazuma o trajnem prenosu enega delovnega mesta in finančnih sredstev iz 

Ministrstva za infrastrukturo v Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa se je, z 

dnem 1.6.2015, uredil trajni prenos enega delovnega mesta iz kvote dovoljenega števila 

zaposlenih za polni delovni čas ter  prenos sorazmernega dela finančnih sredstev, potrebnih za 

delo enega javnega uslužbenca iz kadrovskega in finančnega načrta Ministrstva za 

infrastrukturo v kadrovski in finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa. Kadrovski načrt AVP se je tako povečal iz 100 na 101 dovoljenega zaposlenega v 

letu 2015. 

 

Na podlagi pridobljenih soglasij Vlade RS, je AVP izvedla 6 razpisov za prosta delovna mesta 

(v glavnem nadomestilo za upokojitve), od tega en razpis za delovno mesto na evropskem 

projektu SafetyCube, in tako do 31.12.2015 zaposlila 4 osebe za nedoločen čas ter 1 osebo za 

določen čas na evropskem projektu. 
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Agencijo je na začetku leta  vodil še v.d. direktorja, ki je bil nato imenovan za polni mandat 

za 5 let, z dnem 13.2.2015. Tudi to je pozitivno vplivalo na vzdušje, delo in odločitve v letu 

2015, saj je direktor dobil polna pooblastila za pogumnejše in dolgoročnejše odločitve. 
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7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

POSLOVANJA 

 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju začasnega financiranja iz sredstev proračuna RS in nadzoru 

izvajanja financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa v obdobju od 

1.1.2015 do 31.3.2015 št. 2430-15-100001 sklenjene med Ministrstvom za infrastrukturo in 

AVP je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo financiranje AVP od 1.1.2015 do 31.3.2015, 

in sicer v obsegu 761.04,00 EUR. V obdobju začasnega financiranja se namreč smiselno 

uporablja 32. člen ZJF, saj rebalans proračuna države za leto 2015 do začetka leta 2015 še ni 

bil sprejet. 

 

Na podlagi Aneksa št. 1 k pogodbi o izvajanju začasnega financiranja iz sredstev proračuna 

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

obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015 št. 2430-15-100001 je Ministrstvo za infrastrukturo 

zagotovilo financiranje AVP v višini 1.314.765,29 EUR. Državni proračun je bil sicer sprejet, 

vendar je morala AVP v skladu z zakonskimi roki sprejeti še rebalans programa dela in 

finančnega načrta za leto 2015, zato je do 31.5.2015 sklenjen aneks ponovno zagotavljal le 

začasno financiranje. 

 

Pogodba o izvajanju financiranja iz sredstev proračuna RS in nadzoru izvajanja  financiranja 

Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 2430-15-100039 je bila nazadnje 

sklenjena, dne 1.6.2015. Predmet te pogodbe je bilo zagotavljanje izplačil finančnih sredstev 

iz proračuna RS za leto 2015, in sicer za obdobje od sklenitve te pogodbe do 31. 12. 2015 na 

podračun agencije za financiranje njenih nalog. Obseg del in nalog ter njihovo financiranje je 

bilo podrobneje določeno v Šestem rebalansu programa dela in finančnem načrtu agencije za 

leto 2015, na katerega je podalo soglasje ministrstvo. Pogodba je določala način financiranja 

iz proračuna RS v okviru sredstev na proračunski postavki 973910 Javna agencija za varnost 

prometa v okviru razpoložljivega proračuna RS v višini 1.871.499,38 EUR. Znesek je zajemal 
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ostanek plana projekta financiranja v višini 1.734.853,71 EUR in znesek neporabljenih 

sredstev po pogodbi in aneksu št. 1 o začasnem financiranju v višini 136.645,67 EUR. 

 

Dne 27.11.2015 je bil sklenjen še Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju financiranja iz sredstev 

proračuna RS in nadzoru izvajanje financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa št. 2430-15-100039, s katerim se je spremenila vrednost pogodbe, to je višina 

financiranja agencije, določene v osnovni pogodbi, in sicer na podlagi Sporazuma o prenosu 

enega delovnega mesta iz Ministrstva za infrastrukturo na Javno agencijo RS za varnost 

prometa in s tem povezanih finančnih posledic. Tako je pogodba določala način financiranja 

iz proračuna RS v okviru sredstev na proračunski postavki  973910 Javna agencija za varnost 

prometa v skupni višini 1.879.499,38 EUR. 

 
AVP je v letu 2015 še povečala delež lastnih sredstev na račun izvajanja izobraževanj ter 
usposabljanj, in sicer v primerjavi z letom 2014 za več kot 70 odstotkov. 
 
V letu 2015 smo zlasti zmanjšali stroške najemnin, izdatke za službena potovanja, 
obratovalne stroške, povečali pa vlaganja v preventivne akcije in preventivno izobraževalna 
osnovna sredstva. 
 

Na podlagi doseženih ciljev za leto 2015 je mogoče ugotoviti, da je AVP s preudarnim in 

gospodarnim ravnanjem uspela izvajati zakonsko določene naloge. 
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8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA 

FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA 

UPORABNIKA 

 

Agencija izpolnjuje obveznost izvajanja notranjega revidiranja. Za leto 2015 je bila notranja 

revizija opravljena v januarju in februarju 2016, delno na sedežu naročnika in delno na sedežu 

izvajalca Resni d.o.o., Ljubljana. 

 

Revizija je obsegala: 

- področje javnih naročil, 

- področje arhiviranja računovodske dokumentacije v smislu prehoda na brezpapirno 

poslovanje, 

- vsebinsko-organizacijski in finančni del ter ugotavljanje pomembnejših tveganj 

področja Sektorja za izpitne centre, katerega delovanje je opredeljeno v Zakonu o 

voznikih (Ur.l. RS, št. 109/10 in 25/14), v Pravilniku o vozniškem izpitu (Ur.l. RS, 

št. 38/13 in 104/13) ter v Pravilniku o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega 

izpita za voznike motornih vozil (Ur.l. RS, št. 64/14 in 60/15).  

 

Notranja revizija je podala sledeča priporočila na naslednjih področjih: 

- Revidirano področje »javna naročila«: 

Predlagano je, da se v primeru, ko je vnaprej določen ponudnik in ni zbiranja ponudb, 

utemeljitev napiše z izmerljivimi dejstvi in bolj podrobno, kateri cilji bodo s tem 

doseženi.  

Nadalje je še predlagano, da v prihodnje že na podlagi finančnega načrta AVP oceni, 

na katerih področjih bi bilo potrebno izvesti postopke javnega naročanja in da se 

uvedejo tudi obdobni pregledi višine stroškov posameznih vsebinsko povezanih 

stroškov in prometa dobaviteljev z namenom ugotovitve potrebe po izvajanju 

postopkov javnega naročanja. 
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- Revidirano področje »arhiviranje računovodske dokumentacije v smislu prehoda na 

brezpapirno poslovanje«: 

Predlagano je, da vsaj na področju e-računov AVP preide na e-arhiv, pri čemer pa je 

potrebno upoštevati določila zakonodaje in sicer predvsem Zakona o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter Uredbe o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva. Na podlagi le-te je potrebno pripraviti Notranja pravila o arhiviranju 

in izberete ustreznega ponudnika e-arhiva. 
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9 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, 

SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, NA ZDRAVSTVO 

 
Po študiji »Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov prometni nesreč na cestah 

(posodobitev)«, ki jo je predstavila Direkcija Republike Slovenije za ceste v oktobru 20141, je 

v letu 2012 skupni strošek prometnih nesreč s samo materialno škodo znašal 5.231 EUR, s 

posledico lahko poškodbe 27.868 EUR, s posledico hude poškodbe 193.689 EUR in s 

smrtnim izidom 1.601.335 EUR 

 

S preprečevanjem nastanka prometnih nesreč, poškodovanih in smrtnih žrtev se zmanjšujejo 

oz. ne nastajajo nepotrebni družbeno ekonomski stroški, kar finančno pozitivno vpliva tudi na 

druge podsisteme v državi. 

                                                 
1 Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste: 
Vrednotenje družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč na cestah (posodobitev), Izdelava strokovnih 
podlag in osnutkov finančnih načrtov ter analiz in poročil, vezanih na vlaganja v državno cestno omrežje za 
obdobje 2012-2014, izvajalec: Omega Consult, projektni management, d.o.o., Ljubljana 
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10 ORGANIZACIJSKO – PRAVNE ZADEVE 

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, ter za učinkovit notranji 
nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz pristojnosti 
agencije, ki so, glede na naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno povezane, so v 
agenciji organizirane naslednje notranje organizacijske enote:  
 

- Tajništvo direktorja 
- Služba za splošne zadeve 
- Sektor za vozila  
- Sektor za voznike 
- Sektor  za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa 
- Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
- Sektor za izpitne centre: 

� Izpitni center za vozniške izpite Celje - Trbovlje 
� Izpitni center za vozniške izpite Koper 
� Izpitni center za vozniške izpite Kranj - Jesenice 

� Izpitni center za  vozniške izpite Krško 
� Izpitni center za vozniške izpite Ljubljana - Domžale 
� Izpitni center za vozniške izpite Maribor - Ptuj 
� Izpitni center za  vozniške izpite Murska Sobota 
� Izpitni center za vozniške izpite Nova Gorica 
� Izpitni center za vozniške izpite Novo mesto 
� Izpitni center za vozniške izpite Postojna 
� Izpitni center za vozniške izpite Slovenj Gradec - Velenje 

 
Na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javni agenciji RS za 

varnost prometa, ki ga je Svet agencije sprejel, dne 21.5.2015, je bila oblikovana nova 
samostojna notranja organizacijska enota: Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bil prej kot Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu del Sektorja za razvoj in 
koordinacijo varnosti cestnega prometa. 
 
Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil 
(Uradni list RS, št. 60/15) pa je prinesel spremembe zlasti pri poimenovanju izpitnih centrov 

ter določil nove kraje in kategorije motornih vozil za opravljanje teoretičnega oziroma 
praktičnega dela vozniškega izpita.    
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KADRI: 
 
V AVP je bilo, na dan 31.12.2015, zaposlenih 105 javnih uslužbencev, od tega 100 
zaposlenih, ki štejejo v kadrovski načrt, in pet, ki ne štejejo v kadrovski načrt.  
 
V kadrovski načrt se niso vštevali: en zaposlen za nedoločen čas za popolnitev do polnega 
delovnega časa zaposlenih, ki delata krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trije zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo 
začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz 
sredstev uporabnika proračuna za čas odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko 
varstvo. En zaposlen se v celoti financira iz sredstev Evropske unije. 
 
Na 11 izpitnih centrih je bilo zaposlenih 68 javnih uslužbencev, na sedežu AVP pa 37.  
 
V letu 2015 so se na AVP za nedoločen čas zaposlili štirje javni uslužbenci, za določen čas za 
delo na evropskem projektu SafetyCube je bil zaposlen en javni uslužbenec. En zaposlen se je 
v letu 2015 upokojil. 
 

Vse zaposlitve so skladne s Kadrovskim načrtom Vlade Republike Slovenije, ki se je v juniju 

2016 na podlagi Sporazuma med AVP in MZI o prenosu delovnega mesta povečal iz 100 na 

101 dovoljenega zaposlenega v letu 2015. 
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10.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA AGENCIJE 
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11 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa skrbi za vpetost AVP v 

mednarodni prostor in za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in združenji, ki 

delujejo na področju varnosti prometa. Tako je bilo v letu 2015 oblikovano poročilo o 

stanju in smeri razvoja prometne varnosti v Republiki Sloveniji in posredovano mednarodni 

bazi podatkov o cestnem prometu in prometnih nesrečah (IRTAD). Ta je na podlagi 

posredovanih podatkov objavila poročilo IRTAD za leto 2014. Delovni skupini za skupno 

evropsko bazo podatkov (CARE) smo v letu 2015 posredovali s strani sektorja obdelano in 

urejeno bazo prometnih nesreč. AVP ima namreč na podlagi sodelovanja omogočen vpogled 

v skupno bazo prometnih nesreč. 

 

Sektor aktivno sodeluje tudi v delovnih skupinah Evropskega Sveta za varnost prometa in 

upravnem odboru ETSC-ja kamor je vključenih 43 nacionalnih in mednarodnih organizacij iz 

vse Evrope, ki se ukvarjajo z varnostjo prometa. V evropskem merilu je bila Slovenija 

opažena kot država članica, ki se že od leta 2001 izjemno trudi na področju varnosti cestnega 

prometa, saj smo bili že v letu 2010 kot ena izmed osmih držav, ki je uspela zmanjšati število 

smrtnih žrtev za polovico. V Sloveniji smo v letu 2014 skoraj ujeli povprečje Evropske unije, 

kar je za nas velik uspeh. Še leta 2004 je bila Slovenija s 137 mrtvih udeležencev v cestnem 

prometu na milijon prebivalcev na dokaj slabem 21 mestu med 25 državami EU. Leta 2014 je 

glede števila mrtvih udeležencev na milijon prebivalcev napredovala na 11. mesto med 28 

članicami EU, kar pomeni da smo v 11 letih zmanjšali število umrlih na milijon prebivalcev 

za 62 %. Slovenija je na osrednjem dogodku, ki ga je organiziral ETSC v sodelovanju s 

predstavniki Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti prometa, v lanskem letu prejela 

prestižno nagrado za varnost cestnega prometa.  

 

Sektor je 1. majem 2015 začel aktivno sodelovati v evropskemu projektu SafetyCube, v 

okviru Programa Horizon 2020. V triletnem projektu je skupno vključenih 17 projektnih 

partnerjev iz 12 držav EU. Vodilni partner projekta je Univerza Lougborough (Transport 
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Safety Research Centre) iz Velike Britanije. Poleg Slovenije, ki jo v projektu zastopa Javna 

agencija Republike Slovenije za varnost prometa, so v projekt vključene še Avstrija. Belgija, 

Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Španija in Švedska. Ključni izzivi 

projekta so razvoj novih analitičnih metod za postavljanje prednostnih nalog, evalvacija 

učinkovitosti ukrepov, spremljanje hudih telesnih poškodb in ocenjevanje 

družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč, cost-benefit analiza z upoštevanjem 

človeških in materialnih stroškov, uvedba metod z uporabo podatkov o prometnih nesrečah, z 

namenom identificiranja ključnih mehanizmov vzrokov prometnih nesreč, dejavnikov 

tveganja in stroškovno učinkovitih ukrepov zmanjšanja umrlih in poškodovanih v prometnih 

nesrečah, razvoj operativnega okvirja za zagotavljanje dostopa in posodabljanja projektnih 

zmogljivosti tudi po zaključku projekta, spodbuditi delovanje Evropskega observatorija za 

prometno varnost v sodelovanju z deležniki na področju prometne varnosti ter zagotavljanje 

diseminacije rezultatov projekta širši strokovni javnosti.  Aktivnosti projekta so razdeljene v 8 

delovnih paketov, Sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa sodeluje v štirih (WP2 

Razširjanje informacij (diseminacija) in posvetovanje z deležniki, WP4 Analiza obnašanja 

udeležencev v cestnem prometu, WP5 Analiza varne infrastrukture in WP7 Analize in 

strategije hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah. 

 
Sektor za voznike je sodeloval z avstrijskim KfV in hrvaškim HAK (mednarodno 

sodelovanje z organi, pristojnimi za izdajo dovoljenj za uporabo poligonov za namen 
izvajanja programov varne vožnje). 
 

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

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

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

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

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

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

pri nastanku mednarodno uveljavljenih projektov EUCHIRES, VAMOS, BOB.  

 

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

inštitutov, ki povezuje 18 uveljavljenih raziskovalnih inštitutov s področja varnosti.  
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FERSI postaja pomemben deležnik pri oblikovanje evropske prometne politike in oblikovanju 

strateški in izvedbenih načrtov povezanih s prometom in prometno varnostjo. Tako sodeluje 

kot združenje z Evropsko komisije pri pripravi smernica za pripravo razpisov za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov okviru HORIZON 2020, v ta namen je pripravil tudi 

strateški dokument Towards safer roads in Europe, ki ga je FERSI uradno predstavil 

predstavnikom Evropske komisije ter Evropskega parlamenta, predsednik FERSI je aktivno 

sodeloval v okviru različnih političnih in strokovnih srečanj na mednarodni ravni, pripravlja 

analizo stanja po državah za EC glede enotnega poročanja o poškodbah v prometu (MAIS 

3+). FERSI je bil eden aktivnejših partnerjev svetoven TRA konference, soorganiziral je 

mednarodno konferenco Ageing and Safe Mobility. Prav tako pa številni partnerji sodelujejo 

v posameznih evropskih projektih. V zadnjih letih so bili to projekti CAST, SUPREME, 

DRUID, SAFETY NET, PEPPER, SARTRE, ki so zanimivi tudi za delo v Sloveniji. V 

okviru FERSI delujejo delovne skupine, v katere se vključuje tudi AVP.    

 

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

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

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

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

Na skupnih sestankih se zberejo predstavniki posameznih homologacijskih organov EU in 

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

homologacijskih organov EU. 

 

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

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

homologacijskih organov Evropske unije in Evropske komisije, ki se sestaja okvirno dvakrat 

letno v Bruslju. Zasedanja so organizirana s strani Evropske komisije. Na skupnih sestankih 

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

vidika postopkov homologacijskih organov kot tudi z vidika usmeritev za spreminjanje ali 

sprejemanje evropske zakonodaje. 

 

ETAES - evropski sistem homologiranih tipov vozil. Članstvo omogoča homologacijskemu 

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

potrebuje pri svojem delu. 
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12 ZAKLJUČEK 

 

Javna agencija RS za varnost prometa je v letu 2015 dosegla ključne zastavljene cilje in 

opravila naloge v skladu s Obdobnim načrtom 2015,2016, Programom dela za leto 2015 in 

Pogodbo o pričakovanih rezultatih dela direktorja Javne agencije RS za varnost prometa.  

 

Ključne naloge oz cilji: 

 

• Izvedba aktivnosti za zagotavljanje razvoja prometne vzgoje, preventivnih 

ukrepov in akcij, ki so opredeljene v letnem programu javne agencije in 

Obdobnem načrtu so bile izvedene v več kot 90% obsegu  

Skupno je bilo izvedenih 6 nacionalnih preventivnih akcij skladno z Obdobnim načrtom 2015 

in Programom dela 2015 v večih časovnih obdobjih (pešci, kolesarji, varnostni pas, hitrost, 

alkohol, začetek šole). 

Agencija je vodila in izvajala prometno - vzgojne programe: vodenje projekta Pasavček 

(sodelujočih v letu 2014/15 604, v letu 2015/16 694 oddelkov), izvajanje kolesarskih izpitov 

(nov portal Kolesar v sodelovanju z MIZŠ in Zavodom RS za šolstvo, vključenih 323 OŠ, 

izvedenih 14.776 izpitov, 220 tisoč simulacij testov za vajo, prenova spretnostnega poligona, 

usposabljanja učiteljev na 35 delavnicah), izvajanje Tekmovanj Kaj veš o prometu ( 

vključenih 1.600 učencev, 161 šolskih tekmovanj, 42 regijskih in 1 državno tekmovanje), 

izvajanje akcije Bodi preViden po šolah (aktivno sodelujočih 197 OŠ, 3.000 vrnjenih 

razglednic), izvajanje prometnih delavnic za srednješolce na tematiko Alkohola (izvedenih 28 

delavnic, vključenih skoraj 700 dijakov), sodelovanje v okviru programa Varno na kolesu 

(nosilec podjetje Butan plin d.d., vključenih 65 OŠ) in druge aktivnosti (Evropski teden 

mobilnosti, prometni dnevi...) 

V letu 2015 je agencija vodila, koordinirala in izvedla več deset delavnic in različnih 

dogodkov. Poleg tega je v sklopu nacionalnih preventivnih akcij izvedla 64 preventivnih 

dogodkov . 
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•  sodelovanje z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo. Krepko je bil 

presežen cilj, da aktivno deluje vsaj 30 % občinskih SPV. 

Glede na preteklo spremljanje podatkov o aktivnostih posameznih občinskih SPV je bilo 

aktivnih v letu 2015 202 občinskih SPV;  

Občinski SPV se aktivno vključujejo v posamezne nacionalne akcije in sicer približno 120 - 

170 občin v posamezni akciji (172 lokalnih skupnosti je sodelovalo v akciji Začetek šole, v 

akciji Pešec 148 občin, v 40 občinah so potekali kooridnirani dogodki na isti dan ter 21 občin 

se je prijavilo na Natečaj "Pešcem varna in prijazna občina", v okviru projekta Pasavček in 

varnostni pas je sodelovalo lani 694 skupin iz 100 občin, v regijskih občinskih tekmovanjih 

Kaj veš o prometu je sodelovalo 80 občin, itd.) 

Vzpostavljen je bil spletni Portal občinskih SPV za spremljanje delovanja njihovih aktivnosti, 

naročanja preventivnih gradiv itd. (do konca leta 2015 aktivno vključenih 67 občin, 93  

predstavnikov) 

Izvedli smo 1 Posvet predstavnikov občinskih SPV (oktober 2015, 120 udeležencev) ter več 

strokovnih tematskih usposabljanj in delavnic (11 različnih izvedb, skupno 115 udeležencev), 

2 regijski srečanji za izboljšanje stanja varnosti (JV regija, Savinjska regija). 

 

• priprava in zagotavljanje preventivnega gradiva:  

Skupno smo zagotovili preventivna gradiva za izvajanje nacionalnih akcij za potrebe 

občinskih SPV: približno 190.000 različnih preventivnih in informativnih gradiv (plakati, 

letaki, knjižice...), 10.000 odsevnikov, 140 kolesarskih čelad, 200 alkotesterjev, 200 USB 

ključkov in druga gradiva (nalepke, zapisniki, medalje, potrdila, lučke, praktične nagradice za 

otroke ...);   

 

• aktivnosti z nevladnimi organizacijami ter družbeno odgovornimi podjetji: 

V letu 2015 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in 

podprli 10 projektov v skupni vrednosti 23.500,00 EUR naslednjih NVO: Zavod Vozim, 

ZZŠAM, Zavod Varna pot, AMZS, Združenje FORTOX, ZŠAM Celje, ZŠAM Savinjske 
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doline; sodelovali smo v skupnih aktivnostih še z naslednjimi NVO (Slovenska Karitas in 

Zavod Med.Over.Net, DrogArt, ...) 

 

• Agencija je povečevala lastna sredstva. Financiranje iz lastnih sredstev je 

preseglo 5 %.  

Prihodki agencije so v letu 2015 znašali 3.371.526,11 evra. Delež lastnih sredstev je znašal 

205.574,06 oziroma 6,1 %. 

 

• Vzpostavljen je sistem stalnega notranjega nadzora nad delom izpitnih 

centrov in stalnega strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih 

izvajalcev usposabljanj za vožnjo motornega vozila in dodatnih 

usposabljanj.   

Opravljenih je bilo 73 strokovnih nadzorov nad šolami vožnje, 17 strokovnih nadzorov nad 

delom pooblaščenih izvajalcev varne vožnje in 11 strokovnih nadzorov nad delom 

pooblaščenih izvajalcev za izvajanje rehabilitacijskih programov. Na vseh izpitnih centrih so 

vodje opravili nadzor nad ocenjevanjem ocenjevalcev. Poleg tega je bilo opravljenih še 16 

strokovnih nadzorov nad delom ocenjevalcev v sklopu Sektorja za izpitne centre in trije 

nadzori nad delom izpitnih centrov ( Kranj, Koper, Murska Sobota). 

 

• Mednarodno sodelovanje 

 

V letu 2015 smo bili vključeni v nov mednarodni projekt SafetyCube, ki je evropsko 

raziskovalno-analitični projekt, s katerim želi Javna agencija RS za varnost prometa prispevati 

aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na naših cestah. SafetyCube je finančno 

podprt z evropskimi sredstvi programa Horizon 2020, v skupni vrednosti 5.790.113,00 €, od 

katerega prejme AVP 1,55 % oziroma 90.000 €, ki ga EC povrne v celoti v 100 % deležu. 

Projekt traja 36 mesecev, na njegovi podlagi pa je bil zaposlen dodaten delavec za delo na 

projektu. Ključni izzivi projekta so razvoj novih analitičnih metod za postavljanje prednostnih 

nalog, evalvacija učinkovitosti ukrepov, spremljanje hudih telesnih poškodb in ocenjevanje 
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družbenoekonomskih stroškov prometnih nesreč, cost-benefit analiza z upoštevanjem 

človeških in materialnih stroškov, uvedba metod z uporabo podatkov o prometnih nesrečah, z 

namenom identificiranja ključnih mehanizmov vzrokov prometnih nesreč, dejavnikov 

tveganja in stroškovno učinkovitih ukrepov zmanjšanja umrlih in poškodovanih v prometnih 

nesrečah, razvoj operativnega okvirja za zagotavljanje dostopa in posodabljanja projektnih 

zmogljivosti tudi po zaključku projekta, spodbuditi delovanje Evropskega observatorija za 

prometno varnost v sodelovanju z deležniki na področju prometne varnosti ter zagotavljanje 

diseminacije rezultatov projekta širši strokovni javnosti. 

 
Udeležili smo se tudi 5 rednih sestankov delovnih skupin v mednarodnih organizacijah in 

evropski komisiji. 

 

Slovenija je sodelovala na osrednjem dogodku »PIN mednarodna konferenca«, ki jo je 

organiziral ETSC v sodelovanju s predstavniki Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti 

prometa in je v letu 2015 prejela prestižno PIN nagrado za varnost cestnega prometa. 
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POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA AVP ZA LETO 2015 

12.1 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 

 
Tabela: Realizacija finančnega plana v letu 2015 glede na denarni tok 

  Plan 2015 v 
EUR 

Realizacija 2015 v 
EUR 

Realizacija 
2015 / 
Plan 2015 

PRIHODKI 3.297.248,00 3.371.526,11 102,25% 

        

Prihodki iz proračuna 3.057.619,00 3.057.609,20 100,00% 

Prihodki od obresti 50,00 0,00 0,00% 

Prihodki iz lastne dejavnosti 120.000,00 205.574,06 171,31% 

Drugi prihodki - EU 69.579,00 107.537,85 154,56% 

Drugi prihodki 50.000,00 805,00 1,61% 

        

STROŠKI 3.297.248,00 3.365.237,20 102,06% 

        

Plače 2.500.000,00 2.424.311,21 96,97% 

Stroški materiala in storitev 726.748,00 870.435,79 119,77% 
Pisarniški in splošni material in 
storitve 

276.748,00 376.674,65 136,11% 

Posebni material in storitve 2.000,00 29.297,62 1464,88% 

Energija, voda, komunalne storitve 60.000,00 42.069,98 70,12% 

Prevozni stroški in storitve 32.000,00 29.565,48 92,39% 

Izdatki za službena potovanja 20.000,00 13.885,89 69,43% 

Tekoče vzdrževanje 120.000,00 80.007,68 66,67% 

Poslovne najemnine in zakupnine 116.000,00 107.341,95 92,54% 

Drugi operativni odhodki 100.000,00 191.592,54 191,59% 

Investicije v osnovna sredstva 70.500,00 70.490,20 99,99% 

Transferji - programi   0 - 

        

 
Glede na POGODBO o izvajanju financiranja iz sredstev proračuna RS in nadzoru izvajanja 

financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa v letu 2015 št. 2430-15-
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100039 ter ANEKSA št. 1 k pogodbi o izvajanju financiranja iz sredstev proračuna RS in 

nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa št. 

2430-15-100039 so bila AVP na proračunski postavki 973910 Javna agencija za varnost 

prometa zagotovljena sredstva v višini 3.057.619,00 EUR. Dne 18.11.2015 je Ministrstvo za 

infrastrukturo podalo soglasje k Sedmemu rebalansu programa dela in finančnega načrta 

agencije za leto 2015. Podatki v zgornji tabeli (stolpec Plan 2015 v EUR) so iz Sedmega 

rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2015.  

 
12.1.1 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 

Za materialne stroške smo v letu 2015 porabili 870.435,79 EUR, kar je za 19,77 odstotnih 

točk več kot smo planirali. Zaradi drugačnega načina planiranja stroškov materiala in storitev 

kot so izdatki potem dejansko knjiženi je prišlo pri nekaterih postavkah (Posebni material in 

storitve ter Drugi operativni odhodki) do odstopanj navzgor oz. navzdol, ki pa se v skupnem 

seštevku glede na plan oz. glede na realizacijo približno poravnajo. 

 
12.1.2 INVESTICIJE 

V letu 2015 smo za investicije  na AVP namenili 70.490,20 EUR. 

Investicije AVP v letu 2015: 

− nakup osebnega vozila CITROEN C4 GRAND PICASSO v vrednosti 23.890,01 EUR, 

− nakup simulatorja vožnje v vrednosti 15.400,00 EUR, 

− nakup demo napihljivega šotora Vidko v vrednosti 3.416,00 EUR, 

− nakup poligona šolska pot v vrednosti 1.811,70 EUR, 

− nakup Windows server licenc ter Adobe pro licence v skupni vrednosti 3.751,29 EUR, 

− nakup pohištva (omare, mize, stoli, …) v skupni vrednosti 8.726,23 EUR 

− računalniška oprema (fotokopirni stroj, multifunkcijski napravi, monitorja, tablica, 

LCD zaslon LED, UPS naprava, stikala Dell) v skupni vrednosti 13.250,97 EUR, 

− drugo v skupni vrednosti 244,00 EUR. 

 

Za investicije smo porabili 0,01 odstotne točke manj kot smo planirali.  
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12.1.3 PLAČE 

V letu 2015 smo porabili 2.424.311,21 EUR za izplačilo plač zaposlenim. Za izplačilo plač 

smo porabili za 3,03 odstotne točke manj kot smo planirali. Do odstopanja med planiranimi in 

porabljenimi sredstvi za plače je prišlo zaradi drugačnega obravnavanja obračunanih in 

prejetih refundacij, saj obračunanih refundacij ne prikazujemo več kot stroške, prejete 

refundacije pa ne prikazujemo več kot prihodke. Obračunane refundacije se sedaj prikazujejo 

kot terjatve do ZZZS, ob prejemu nakazil s strani ZZZS pa se odprte terjatve zapirajo. 

 

12.1.4 POSLOVNI REULTAT 

Ob pregledu poslovanja AVP in analizi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je 

ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.288,91 EUR. V letu 2015 je dobila 

AVP na TRR nakazano 57.169,08 EUR iz naslova evropskega projekta ROSEE ter 9.868,77 

EUR iz naslova evropskega projekta DRUID. Presežek po denarnem toku za leto 2015 ter 

nakazila iz evropskih projektov v letu 2015 bo AVP vrnila v proračun RS. AVP bo v letu 

2016 tako vrnila v proračun RS skupaj 73.326,76 EUR.  

 
 

12.2 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

12.2.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

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

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

RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10- popr., 104/10 in 104/11), 

saj je na osnovi zakonske podlage in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za varnost 

prometa Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa posredni proračunski 

uporabnik in določeni uporabnik enotnega kontnega načrta. 

 

Računovodske usmeritve se niso spreminjale v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom. 
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V letu 2016 je bila izvedena zunanja kontrola poslovanja za leto 2015, ki jo je opravila 

zunanja revizijska družba REVIZIJSKI CENTER d.o.o. Priporočila revizije smo upoštevali 

pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2015. 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOG E: 

 

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

druge osebe javnega prava: 

− Bilanca stanja, 

− Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

− Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, 

− Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, 

− Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

− Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

− Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

− Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

− Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja, 

− Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

− Pojasnila  k  postavkam  izkaza  prihodkov  in  odhodkov  določenih  uporabnikov  po 
načelu denarnega toka. 

 

12.2.1.2  POJASNILA K POSTAVKAM V BILANCI STANJA 
 

1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

Na dan 31. 12. 2015 izkazujemo naslednja stanja: 

− nabavna vrednost 1.091.717,35 EUR 

− popravek vrednosti 874.441,27 EUR 

− sedanja vrednost 217.276,08 EUR. 
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V letu 2015 znašajo naložbe v nova opredmetena sredstva skupaj 70.490,20 EUR.  

 

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

razmejitve. 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

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

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

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

sredstva v gradnji ali izdelavi. 

AVP ima neopredmetena osnovna sredstva v višini neodpisane vrednosti na dan 31.12.2015 

68.966,54  EUR, kar predstavlja programsko opremo za opravljanje osnovne dejavnosti. 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine 

AVP nima v svojih poslovnih knjigah nobenih nepremičnin na dan 31. 12. 2015. 

 

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

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

 

V letu 2015 so bila novo nabavljena naslednja osnovna sredstva v znesku 70.490,20 EUR: 

− računalniška strojna oprema, 

− programska oprema, 

− osebno vozilo,  

− pohištvo. 

 

Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s 

Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 145.535,39 EUR.  

 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

Uporabljene amortizacijske skupine: 

− neopredmetena osnovna sredstva – programska oprema 20% 

− pisarniško pohištvo 12% 

− avtomobili 12,5% 

− računalniška oprema 50% 
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− druga računalniška oprema – dodatki  25% 

 

Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja 

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR. 

 

2. KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Konti skupine 10 - denarna sredstva v blagajni 

V blagajni je stanje na dan 31.12.2015 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 95.214,08 EUR in so 

usklajena z zadnjim izpiskom UJP v poslovnem letu 2015. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 0,00 EUR na dan 31. 12. 2015. Glavna knjiga 

je usklajena z odprtimi postavkami v poslovnih knjigah. 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine 

Stanje danih predujmov in varščin znaša 0,00 EUR.  

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 286.877,22 EUR 

na dan 31. 12. 2015. V omenjenem znesku so terjatve do Ministrstva za infrastrukturo, 

kar predstavlja zahtevek za plače v višini 215.000,00 EUR izstavljen januarja 2016 za 

nastale stroške dela v mesecu decembru 2015, ter obveznosti do dobaviteljev v višini 

71.877,22 EUR. Terjatev in prihodki se poknjižijo po nastanku poslovnega dogodka v leto 

2015, plačilo pa prejmemo v letu 2016. 
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe znaša 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja 

Kratkoročne terjatve iz financiranja so znašalo 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31. 12. 2015 v znesku 20.943,72 EUR 

in predstavljajo kratkoročne terjatve do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v znesku 

20.596,03 EUR, in terjatve do zaposlenih za akontacije potnih stroškov v višini 347,69  

EUR. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2015  0,00 EUR  

 

Konti skupine 30 do 37 – zaloge 

Stanje zalog na dan 31.12.2015 znaša 0,00 EUR. 

 

3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 40.369,37 EUR in se nanaša na prejete predujme 

iz naslova izvajanja lastne dejavnosti. Vrednost predstavljajo predvsem vplačila za še 

neizvedena izobraževanja in edukacijske delavnice.  

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 185.725,91 EUR predstavljajo: 

− obveznost za čiste plače 111.578,10  EUR – sestavljene so iz plače za mesec december  

− obveznost za prispevke iz bruto plač 37.201,09 EUR 

− obveznost za davek iz bruto plač 19.308,13 EUR 

− druge obveznosti do zaposlenih 17.638,59 EUR – nadomestilo za prehrano med 

delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega in premija dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. 
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Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 40.845,35 EUR in so obveznosti po računih 

dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 

2015 oz. niso bile plačane v letu 2015. 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Druge  kratkoročne  obveznosti  iz  poslovanja  so  izkazane  v  višini  37.457,75  EUR  in 

predstavljajo: 

− obveznosti za prispevke na plače 30.912,38 EUR 

− obveznosti iz pogodbenih razmerij 6.545,37 EUR 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 6.123,77 EUR  in predstavljajo: 

- 6.123,77 EUR obveznost do proračuna in proračunskih uporabnikov za nabavo blaga in 

storitev 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0,00 EUR. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja znašajo 0,00 

EUR. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve 

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

Na dan 31. 12. 2015 je stanje le-teh sredstev 21.240,63 EUR. Sredstva so namenjena 

odloženim prihodkom iz naslova neporabljenih sredstev za projekt SAFETYCUBE. 
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4. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 

31.12.2015 znaša 218.272,16 EUR. 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2014 293.317,35 EUR

+  sredstva ustanovitelja za investicije 70.490,20 EUR

- obračunana amortizacija v letu 2015 -145.535,39  EUR

Stanje na dan 31.12.2015 218.272,16  EUR

 

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki in 986 presežek odhodkov nad 

prihodki 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2014 51.208,08 EUR

+ presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 19.018,07 EUR

stanje na dan 31. 12. 2015 70.226,15 EUR
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12.2.1.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA OBDOBJE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

– ZARAČUNANI ODHODKI IN PRIHODKI 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje določenega 

uporabnika. 

 

1. DOSEŽENI PRIHODKI 

 

Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 

Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 01.01.2015 do 

31.12.2015 znašale 3.267.732,64 EUR ob naslednji strukturi: 

− tekoče poslovanje – proračun  3.021.761,25 EUR 

− prihodki iz lastne dejavnosti 158.869,17 EUR 

− prihodki iz sredstev EU 86.297,22 EUR 

− drugi prihodki 805,00 EUR 

 

2. CELOTNI ODHODKI 

 

Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.248.714,57 EUR na dan 31. 12. 2015, njihova struktura je 

sledeča: 

− stroški materiala 48.771,24 EUR: Glavni nameni te porabe so: električna energija, 

goriva in maziva, stroški strokovne literature in časopisov, pisarniški material. 

− stroški storitev 587.992,50 EUR: Glavni nameni te porabe so: najemnine poslovnih 

in drugih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, strojne opreme, ter 

druge opreme za nemoteno poslovanje AVP, svetovalne storitve, stroški 

izobraževanje zaposlenih, stroški za službena potovanje zaposlenih, stroški 

varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, komunalnih storitev, tiskarskih in 

oglaševalskih storitev povezanih z dejavnostjo. 

− stroški dela 2.441.664,14 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 

materialni prejemki zaposlenih.  
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− drugi stroški 164.595,04 EUR – drugi stroški, avtorske pogodbe, sejnine, podjemne 

pogodbe in članarine. 

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je znašala v letu 2015 v vrednosti 

145.535,39  EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti sredstev prejetih v 

upravljanje. 

 

Ob pregledu poslovanja AVP v poslovnem letu 2015 in analizi prihodkov in odhodkov v 

skladu z računovodskim načelom je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 

19.018,07 EUR. 

 

12.2.1.4 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 

 

 

1. PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Skupni znesek prihodkov po načelu denarnega toka 3.371.526,11 EUR. 

 

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki 

V obdobju poslovanja 01.01.2015 do 31.12.2015 so nedavčni prihodki izkazani v vrednosti 

205.574,06 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk: 

− drugi prihodki od lastne dejavnosti 205.574,06 EUR – prihodki od izvedbe 

edukacijskih in psihosocialnih delavnic, izvedbe izpitov za kontrolorje, vodje 

tehničnih pregledov in referente. 

 

Konti skupine 74 – transferni prihodki 

V poslovnem letu 2015 je AVP prejela sredstva iz državnega proračuna v vrednosti 

3.057.609,20 EUR, katera so bila uporabljena za materialne stroške in storitve za nemoteno 

poslovanje, za plače zaposlenih z vsemi dodatki v AVP in za investicije oziroma za 

nabavo osnovnih sredstev v letu 2015. 
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Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije 

AVP je prejela sredstva iz EU v vrednosti 107.537,85 EUR v poslovnem letu 2015. 

Sredstva iz naslova vračila potnih stroškov in stroškov projekta ROSEE in DRUID ter 

sredstva za nov projekt SAFETYCUBE. 

 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 3.365.237,20 EUR 

 

Konti skupine 40 – tekoči odhodki 

V poslovnem letu 2015 AVP izkazuje tekoče odhodke po načelu denarnega toka v znesku 

3.294.747,00  EUR, njihova struktura je sledeča: 

− plače in drugi izdatki zaposlenih 2.121.127,96 EUR  

− prispevki delodajalcev 303.183,25 EUR 

− izdatki za blago in storitve 870.435,79 EUR – večji izdatki so: najemnine poslovnih in 

drugih prostorov, stroški oglaševalskih storitev in objav, tiskarske storitve, stroški 

energije, stroški tekočega vzdrževanja, mobilna in stacionarna telefonija, stroški goriv, 

potni stroški zaposlenih na službenih potovanjih, finančno računovodske storitve, 

revizorske in svetovalne storitve. 

 

Konti skupine 42 – investicijski odhodki 

Investicijski odhodki poslovnega leta 2015 so izkazani v znesku 70.490,20 EUR in so nastali 

ob nabavi novih osnovnih sredstev – strojne računalniške opreme, pohištva, osebnega vozila, 

simulatorja vožnje in druge opreme. 

 

Ob pregledu poslovanja AVP in analizi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 

toka je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.288,91 EUR.  
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12.2.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

12.2.2.1 SPLOŠNI PODATKI 
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12.2.2.2 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015 
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12.2.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOVDOLOČENIH UPORABNIKOV PO  
NAČELU DENARNEGA TOKA OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 
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12.2.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 
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12.2.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 
01.01.2015 DO 31.12.2015 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

132/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

12.2.2.6 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 
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12.2.2.7 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETEIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015 
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12.2.2.8 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL V LETU 2015 
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12.2.2.9 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 
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12.2.2.10 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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13 PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO 
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14 PRILOGA 2: PREGLED STANJA VARNOSTI V 

CESTNEM PROMETU ZA LETO 2015 

 
1. Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2011 – 2015) 

Posledice (poškodbe) 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Št. 
prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

Skupaj 
poškodbe 

(H+L) 

2011 22913 7144 141 919 8754 9673 
2012 22035 6742 130 848 8300 9148 
2013 18904 6426 125 708 8034 8742 
2014 18251 6167 108 826 7394 8220 
2015 17617 6320 120 911 7576 8487 

primerjava 
15/11 -23% -12% -15% -1% -13% -12% 

primerjava 
15/14 -3% 2% 11% 10% 2% 3% 

 
Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah 

za obdobje zadnjih petih let. Leto 2015 je bilo z vidika števila prometnih nesreč  

najuspešnejše do sedaj. Primerjava zadnjih dveh let (2014 in 2015) kaže na zmanjšanje 

števila prometnih nesreč, saj se je v letu 2015 pripetilo 17.617 prometnih nesreč oz. 3 % 

manj kot v letu 2014. Število prometnih nesreč s telesno poškodbo se je v primerjavi z letom 

2014 povečalo za 2 %.  

V letu 2015 je na slovenskih cestah umrlo 120 udeležencev cestnega prometa, kar je 12 več 

kot v letu 2014 (+11 %). Število umrlih udeležencev je višje predvsem zaradi izjemno slabega 

stanja varnosti v mesecu juliju 2015. Kritično število umrlih, ki je bilo določeno za leto 2015 

(na podlagi Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 

2022) – 115 umrlih, je bilo preseženo za 5 smrtnih žrtev. Kljub povečanemu številu umrlih, je 

leto 2015 drugo najbolj uspešno leto po številu umrlih v več kot petdeset letnem obdobju.  

Povečanje beležimo tudi pri številu poškodovanih udeležencev v cestnem prometu. V letu 2015 

se je hudo telesno poškodovalo 911 udeležencev cestnega prometa oz. 10 % več kot v letu 
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2014 (826 hudo telesno poškodovanih). V letu 2015 beležimo 7.576 lažje telesno 

poškodovanih udeležencev cestnega prometa oz. 2 % več kot v letu 2014. 

 
2. Umrli udeleženci v cestnem prometu po mesecih  

Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po mesecih po letih v obdobju 2013 - 2015
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Graf nam prikazuje število umrlih udeležencev cestnega prometa po mesecih v obdobju 2013 – 

2015. Število umrlih v januarju in februarju je bilo malenkostno nižje kot v lanskem 

primerjalnem obdobju in v skladu z napovedjo prometne varnosti. V mesecu marcu pa se je 

stanje varnosti v cestnem prometu poslabšalo, saj je umrlo 11 udeležencev (v marcu 2014 6 

umrlih) oz. za 83 % več. V aprilu in mesecu maju se je število umrlih zmanjšalo. V obeh 

mesecih je skupaj umrlo 12 udeležencev cestnega prometa (v enakem obdobju 2014 18 umrlih) 

) oz. za 33 % manj. V prvem poletnem mesecu juniju, je umrlo 11 udeležencev cestnega 

prometa (lani 13) oz. 1 manj od napovedi za mesec junij. Za prvo polovico leta 2015 je bilo 

značilno, da je bilo število umrlih po mesecih vedno nižje od lanskega oz. od napovedi (izjema 

je mesec marec). V mesecu juliju pa se je varnost cestnega prometa poslabšala, saj je umrlo kar 

26 udeležencev cestnega prometa oz. 19 več kot v juliju 2014. V mesecu avgust je umrlo 14 

udeležencev cestnega prometa oz. 1 več kot v avgustu 2014, v kasnejših mesecih pa je bilo 

število umrlih udeležencev cestnega prometa enako ali manjše kot v letu 2014 (razen v mesecu 

oktobru, v 2015 je umrl 1 udeleženec več kot v oktobru 2014). 
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Število umrlih udeležencev cestnega prometa po mesecih v zadnjem 5 letnem obdobju
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Zgornji graf prikazuje število umrlih udeležencev v obdobju 2011 – 2015. Kljub večjem številu 

smrtnih žrtev v lanskem letu – v primerjavi z letom 2014, je bilo število umrlih v nekaterih 

mesecih najnižje v zadnjem 5 letnem obdobju. Najnižje število umrlih v letu 2015 je bilo v 7 

mesecih in sicer: januar (enako tudi v letu 2012) 5 umrlih, februar 5 umrlih, maj 5 umrlih, junij 

11 umrlih, september 10 umrlih, november (enako tudi v letu 2014) 8 umrlih in december 7 

umrlih.  V mesecih maj, september, november in december leta 2015 je bilo število umrlih 

najnižje v zadnjih 25 letih. V juliju 2015 je umrlo 26 udeležencev cestnega prometa, kar je 

največ po juliju 2007 – takrat je umrlo kar 38 udeležencev cestnega prometa. 
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3. Umrli udeleženci v cestnem prometu 

Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po letih v obdobju 2013 - 2015 
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+53%

-7 %

+14 %

 
 

V pravkar končanem letu 2015 izstopa povečano število udeležencev iz skupine ranljivih 

udeležencev. Do konca leta 2015 je umrlo 26 voznikov enoslednih motornih vozil (v 2014 

17 umrlih) oz. 53 % več kot v primerjalnem obdobju leta 2014. Povečanje števila umrlih 

beležimo pri pešcih, saj jih je v letu 2015 umrlo 16 (v 2014 14 umrlih) oz. za 14 % več kot v 

letu 2014 in tudi pri kolesarjih, saj jih je do konca leta 2015 umrlo 14 (v 2014 13 umrlih) 

oz. 8 % več kot v letu 2014. 

Spodbudnejši statistični podatki so pri voznikih osebnih avtomobilov. V letu 2015 je umrlo 37 

voznikov osebnih avtomobilov (41 umrlih v 2014) oz. 10 % manj kot v letu 2014. Število 

umrlih potnikov je bilo v letu 2015 malce manjše kot v letu 2014 – umrlo je 20 potnikov 

(21 umrlih v 2014) oz. za 5 % manj kot v  letu 2014. Poleg naštetih smrtnih žrtev v cestnem 

prometu so v lanskem letu umrli še: 2 voznika traktorja, voznik tovornega vozila, voznik 

lahkega štirikolesnika, voznik trikolesa ter udeleženec iz kategorije ostalo.  

V mesecu juliju in avgustu 2015 je od skupno 40 umrlih udeležencev kar 23 umrlih iz 

skupine ranljivih udeležencev oz. 58 %. 
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4. Število umrlih ranljivih udeležencev v prometnih nesrečah v zadnjih petih letih 
(2011 – 2015) 

Leto 

voznik 
enosled. 
motor. 
vozila 

kolesar pešec SKUPAJ 
Delež med 

vsemi 
umrlimi 

2011 30 14 21 65 46% 
2012 22 12 19 53 41% 
2013 21 16 20 57 46% 
2014 17 13 14 44 41% 
2015 26 14 16 56 47% 

primerjava 
15/11 -13% 0% -24% -14% 2% 

primerjava 
15/14 53% 8% 14% 27% 16% 

 

V letu 2015 je na slovenskih cestah umrlo 56 ranljivih udeležencev v cestnem prometu oz. 

12 umrlih več kot v letu 2014. Delež umrlih ranljivih udeležencev je v letu 2015 znašal 47 % 

- največ v zadnjem 5 letnem obdobju oz. 6 % več kot v letu 2014. Število umrlih ranljivih 

udeležencev je večje predvsem zaradi povečanega števila umrlih voznikov enoslednih 

motornih vozil in kolesarjev, saj v zadnjem 5 letnem obdobju nikoli ni bilo tako visoko (izjema 

vozniki enoslednih motornih vozil v 2011 in kolesarji v 2013). 
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5. Umrli udeleženci v cestnem prometu po statističnih regijah 

 
 

Največ umrlih udeležencev v letu 2015 je bilo v Osrednjeslovenski regiji – 26 (24 umrlih v 

2014) oz. 22 % vseh mrtvih v letošnjem letu. Število umrlih udeležencev se je povečalo v 

naslednjih statističnih regijah: 

- Goriška regija; število umrlih je naraslo za 56 % oz. iz 9 umrlih v letu 2014 na 14 

umrlih udeležencev v letu 2015 (v mesecu avgustu 2015 so umrli 4 udeleženci); 

število umrlih je preseglo določeno kritično mejo umrlih (7 umrlih) za 100 %! 

Največ umrlih je bilo med vozniki motornih koles in vozniki osebnih vozil – po 5 

umrlih, umrla sta 2 kolesarja ter po eden voznik kolesa z motorjem in traktorist. Največ 

umrlih je bilo na glavnih in  regionalnih cestah (skupaj 9 umrli) in 5 na lokalnih cestah. 

- Savinjska regija; število umrlih je naraslo za 50 % oz. iz 12 umrlih v letu 2014 na 

18 umrlih udeležencev v letu 2015. Število umrlih je preseglo določeno kritično 

mejo umrlih (14 umrlih)! Največ umrlih je bilo med potniki – 6 umrlih, vozniki 
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motornih koles in vozniki osebnih vozil – po 4 umrli, 2 umrla pešca ter 1 umrli voznik 

tovornega vozila in kolesar. Na lokalnih cestah je umrlo največ udeležencev in sicer 7. 

Sledijo avtoceste z 5 umrlimi, regionalne ceste z 4 umrlimi ter glavna cesta z 2 

umrlima. 

- Jugovzhodna Slovenija; število umrlih je naraslo za 80 % oz. iz 5 umrlih v letu 

2014 na 9 umrlih udeležencev v letu 2015 in sicer: 4 vozniki osebnih vozil, 2 voznika 

motornega kolesa, 2 kolesarja in 1 potnik. Največ umrlih je umrlo na regionalnih in  

glavnih cestah – skupaj 7 umrlih ter 2 na lokalnih cestah v naselju. 

- Zasavska regija: število umrlih je naraslo za 300 % oz. iz 1 umrlega v letu 2014 na 

4 umrle udeležence v letu 2015. Dva umrla udeleženca sta bila voznika motornih 

koles, eden pa je bil voznik osebnega vozila in potnik. Trije so umrli na glavni cesti, 

eden pa na regionalni cesti. 

- Koroška regija; število umrlih je naraslo za 33 % oz. iz 3 umrlih v letu 2014 na 4 

umrle udeležence v letu 2015. Največ umrlih je bilo med pešci – 2 umrla. Umrla sta še 

voznik osebnega avtomobila in potnik. Največ umrlih je bilo na glavni cesti – 2 umrla 

ter na regionalni cesti in lokalni cesti v naselju. 

- in že omenjena Osrednjeslovenska regija; število umrlih je naraslo za 8 % oz. iz 24 

umrlih v letu 2014 na 26 umrlih udeležencev v letu 2015. Največ umrlih je bilo med 

vozniki osebnih vozil – 8 umrlih in pešci – 7 umrlih. Sledi jim 5 umrlih potnikov, 3 

umrli vozniki motornih koles ter 3 umrla kolesarji. Več kot polovica umrlih je umrlo na 

lokalni cesti v naselju – 14 umrlih ter 1 na lokalni izven naselja. 6 umrlih je umrlo na 

avtocesti (v 2 prometnih nesrečah) ter 4 umrli udeleženci, ki so umrli na regionalnih 

cestah. 

Zmanjšanje števila umrlih udeležencev v cestnem prometu beležimo v Obalno-kraški regiji in 

sicer za 40 % (iz 10 na 6 umrlih), v Posavski regiji za 50 % (iz 2 na 1 umrlega), v Podravski 

regiji za 10 % (iz 21 na 19 umrlih) ter v Pomurski regiji za 40 % (iz 5 umrlih na 3 umrle). 

Število umrlih ostaja enako v Gorenjski (10 umrlih) in Primorsko-notranjski regiji (6 umrlih). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

V regijah kot so Goriška, Savinjska, Notranjsko-kraška, Zasavska, Jugovzhodna 

Slovenija in Podravska je bila preseženo kritično število umrlih udeležencev cestnega 

prometa, ki je bilo določeno za posamezno regijo. 

 

6. Vzroki za nastanek prometnih nesreč  

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč v letu 2015 je nepravilen premik z vozilom 

– zaradi omenjenega vzroka so se pripetile 4.233 prometne nesreče oz. 24 % vseh nesreč. Sledi 

mu vzrok neprilagojena hitrost – 3.077 prometnih nesreč oz. 17 % ter nepravilna stran oz. smer 

vožnje – 2.963 prometnih nesreč oz. 17 %. 

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2015 so: 

- neprilagojena hitrost – 43 prometnih nesreč s smrtnim izidom (50 umrlih 

udeležencev),  

- nepravilna stran oz. smer vožnje – 31 prometnih nesreč s smrtnim izidom (31 

umrlih udeležencev). 

- neupoštevanje pravil o prednosti – 19 prometnih nesreč s smrtnim izidom (20 

umrlih udeležencev), 

Zaradi omenjenih vzrokov za nastanek prometnih nesrečah s smrtnim izidom, je v letu 2015 

umrlo 101 udeležencev oz. 84 % vseh umrlih. Največje povečanje med vzroki za nastanek 

prometnih nesreč s smrtnim izidom beležimo pri  

- neupoštevanju pravil o prednosti – v letu 2014 je umrlo 10 udeležencev, v letu 2015 

pa 20 udeležencev,  

- neprilagojena hitrost – v letu 2014 je umrlo 34 udeležencev, v letu 2015 pa 50 

udeležencev, 

- nepravilen premik z vozilom – v letu 2014 je umrl 1 udeležencev, v letu 2015 pa 6 

udeležencev. 
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Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom glede na vzrok ter 

število umrlih udeležencev v letu 2015

4% 5%

6%

17%

28%

38%

2%
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7. Prometne nesreče glede na vrsto ceste 

 

Največ prometnih nesreč v letu 2015 se je pripetilo v naselju z uličnim sistemom in sicer 8.592 

prometnih nesreč oz. 49 %. Sledi mu naselje brez uličnega sistema z 2.589 prometnimi 

nesrečami oz. 15 % deležem in avtocesta – 1.727 prometnih nesreč oz. 10 % vseh nesreč. Na 

vseh regionalnih cestah skupaj se je pripetilo 2.540 prometnih nesreč oz. 14 %, na glavnih 

cestah skupaj pa 1.325 oz. 8 %.  

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v lanskem letu pripetilo na regionalnih 

cestah II. reda , v naselju z uličnim sistemom in naselju brez uličnega sistema. Na 

omenjenih cestah je v letu 2015 umrlo 49 % vseh umrlih. 

• Na regionalnih cestah II. reda se je v lanskem letu pripetilo 20 prometnih nesreč 

s smrtnim izidom, umrlo je 22 udeležencev cestnega prometa. 

• Na cestah v naselju z uličnim sistemom se je v lanskem letu pripetilo 18 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 18 udeležencev cestnega 

prometa. 
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• Na cestah v naselju brez uličnega sistema se je v lanskem letu pripetilo 17 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, umrlo je 18 udeležencev cestnega 

prometa. 

• Na glavnih cestah II. reda se je v lanskem letu pripetilo 13 prometnih nesreč s 

smrtnim izidom, umrlo je 14 udeležencev cestnega prometa. 

• Na avtocestah se je v lanskem letu pripetilo 9 prometnih nesreč s smrtnim 

izidom, umrlo je 13 udeležencev cestnega prometa. 

Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom po cestah ter število 

umrlih udeležencev v letu 2015

10%

19%

32%

39%

Lokalne ceste Regionalne ceste Glavne ceste Avtocesta in hitra cesta

44 umrlih22 umrlih

15 umrlih

39 umrlih
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8. Vožnja pod vplivom alkohola 

Poškodbe 

LETO 
Št. 

prometnih 
nesreč 

Št. 
prometnih 
nesreč s 
telesno 

poškodbo 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

Skupaj 
poškodbe 

(H+L) 

2011 1845 793 35 164 865 1029 
2012 1832 846 43 184 888 1072 
2013 1651 713 38 131 785 916 
2014 1526 621 25 138 643 781 
2015 1484 609 36 132 636 768 

primerjava 15/11 -20% -23% 3% -20% -26% -25% 
primerjava 15/14 -3% -2% 44% -4% -1% -2% 

 
V letu 2015 se je pripetilo 1.484 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. 

Število omenjenih prometnih nesreč se je zmanjšalo za 3 % (v letu 2014 1.526). V lanskem 

letu je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč umrlo 36 udeležencev (v 

letu 2014 je umrlo 22 udeležencev), kar pomeni povečanje števila umrlih za 44 %! V 

prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, se je 132 udeležencev (v 2014 

138) hudo telesno poškodovalo – zmanjšanje za 4 %, 636 udeležencev (643 v 2014) pa je bilo 

lažje telesno poškodovanih – zmanjšanje za 1 %. 

 

9. Povzročitelji prometnih nesreč po starostnih skupinah 

Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 
Starostni razred 

Št. povzročenih 
prometnih nesreč Smrt 

Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 123 0 19 88 
od 15 do 17 200 3 24 141 
od 18 do 24 2364 22 133 1374 
od 25 do 34 3341 12 156 1734 
od 35 do 44 2773 17 144 1348 
od 45 do 54 2383 30 134 1059 
od 55 do 64  1872 17 106 740 

nad 64 2109 22 162 708 

 
V letu 2015 so največ prometnih nesreč povzročili udeleženci iz starostne skupine med 25. in 

34. letom starosti in sicer 3.341 oz. 22 %. Najhuje posledice prometnih nesreč pa so povzročili 

udeleženci v starostnem razredu med 45. in 54. letom, saj je v prometnih nesrečah, ki so jih 

povzročili umrlo 30 udeležencev oz. 25 %. Sledi jima starostna skupina nad 64. let – v 
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prometnih nesrečah, ki so jih povzročili je umrlo skupaj 22 udeležencev ter starostna skupina 

med 18. in 24. letom – v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili je umrlo skupaj prav tako 22 

udeležencev cestnega prometa. 

 
Posledice, ki so jih utrpeli vsi udeleženci 

Starostni razred 

Št. 
povzročenih 
prometnih 
nesreč – 
vozniki 

motornih 
vozil 

Smrt 
Huda tel. 
poškodba 

Lažja tel. 
poškodba 

od 0 do 14 15 0 2 8 
od 15 do 17 113 2 12 78 
od 18 do 24 2248 21 122 1296 
od 25 do 34 3218 12 141 1649 
od 35 do 44 2609 16 114 1250 
od 45 do 54 2224 27 104 959 
od 55 do 64  1728 15 78 654 

nad 64 1946 17 114 616 

 
V zgornji tabeli so prikazani povzročitelji prometnih nesreč – vozniki motornih vozil po 

starostnih skupinah. Podobno kot pri vseh povzročiteljih, največ prometnih nesreč tudi tu 

povzročijo vozniki v starostni skupini med 25. in 34. skupinami. Najhuje posledice pa so pri 

povzročiteljih – voznikih motornih vozil v starostni skupini med 45. in 54. letom (27 umrlih) in 

v starostni skupini med 18. in 24. letom starosti (21 umrlih). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

155/157 

Kotnikova 19a 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
telefon:   01 400 89 61  
telefaks: 01 400 89 68 
http://www.avp-rs.si 

10. Umrli udeleženci v prometnih nesrečah po državljanstvu 

LETO UMRLI V PROMETNIH 
NESREČAH PO 

DRŽAVAH 2011 2012 2013 2014 2015 
ALBANIJA 3 0 0 0 0 
AVSTRIJA 1 1 2 3 2 
BOLGARIJA 0 1 0 1 0 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 2 1 3 1 1 
ČRNA GORA 1 0 0 0 0 
FRANCIJA 0 1 1 0 0 
HRVAŠKA 3 3 1 2 0 
ITALIJA 4 2 1 2 0 
KOSOVO 0 1 0 1 0 
LUKSEMBURG 0 0 1 0 0 
MADŽARSKA 1 1 0 0 0 
MAKEDONIJA 0 0 0 2 0 
NEMČIJA 0 2 1 0 0 
POLJSKA 0 1 0 0 0 
ROMUNIJA 3 1 2 0 7 
SLOVAŠKA 0 0 1 1 0 
ŠVICA 0 0 0 1 0 
UKRAJINA 0 1 0 0 0 
ZDRUŽENE DRŽAVE 0 0 1 0 0 
ZDRUŽENO 
KRALJESTVO 0 0 1 0 1 
ČEŠKA 0 0 0 0 2 
SLOVENIJA 123 114 110 94 107 
DOMAČI 87% 88% 88% 87% 89% 
TUJI 13% 12% 12% 13% 11% 

 
V letu 2015 je od skupno 120 umrlih udeležencih cestnega prometa bilo 13 tujih državljanov 

(od tega jih je 7 bilo državljanov Romunije).  

Delež tujih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2015 ostaja enak kot v preteklih letih – 12 

%. 

 

11. Ocena stanja prometne varnosti 

Trend števila umrlih v cestnem prometu je od leta 2008 v stalnem upadanju in vzporeden z 

evropskim povprečjem, z manjšo izjemo v letu 2011 in 2015, ko je število umrlih rahlo naraslo.  
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Slovenija je v letu 2015 beležila več žrtev prometnih nesreč kot v letu 2014, a kljub temu 

manj kot v preteklih letih. Primerjalno se torej na več letni ravni izboljšuje prometna 

varnost. Slabše stanje varnosti v letu 2015 je predvsem posledica izjemno slabega stanja v 

mesecu juliju, saj je takrat na slovenskih cestah umrlo kar 26 udeležencev. Po končanih 

poletnih mesecih ponovno beležimo pozitivno stanje varnosti, saj smo imeli v obdobju 

september – december rekordno nizko število umrlih udeležencev v cestnem prometu (35 

umrlih).  

Skladno s sprejeto Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 

2013 – 2022, sledimo strateškim ciljem, in sicer, da na slovenskih cestah do konca leta 2022 ne 

presežemo kritično mejo števila umrlih v prometnih nesrečah, ki je določena na 35 umrlih 

udeležencev na 1 milijon prebivalcev (70 umrlih udeležencev) in da število hudo telesno 

poškodovanih udeležencev cestnega prometa ne preseže kritične meje, ki je določana na 230 

umrlih udeležencev na 1 milijon prebivalcev (460 hudo telesno poškodovanih udeležencev). 

Kljub temu, da je v letu 2015 umrlo 5 udeležencev več kot je bilo določeno v Resoluciji 

nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, je glede 

na statistične podatke prometno eno izmed najbolj varnih v zgodovini Republike 

Slovenije.  

 

Zmanjševanje števila umrlih ter cilj v Resoluciji NPVCP do leta 2022
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Poleg sledenja ciljem sprejete Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 

za obdobje 2013 do 2022, je potrebno dodatno okrepiti preventivo in vzgojo udeležencev v 

cestnem prometu ter nameniti posebno pozornost zagotavljanju ustrezne in varne cestne 

infrastrukture. 

 

Število umrlih udeležencev v cestnem prometu in cilj določen v Resoluciji o NPVCP 
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V zgornjem grafu je so prikazani podatki o številu umrlih udeležencev v cestnem prometu ter 

o cilju določenem v Resolucijo o NPVCP 2013 – 2022. Od sprejetja Resolucije o NPVCP 

je na slovenskih cestah umrlo 12 ljudi manj kot je bilo določeno z ciljem v Resoluciji o 

NPVCP. 

 

OPOMBA: Podatki za leto 2015 so začasni, datum obdelave podatkov 7.1.2016. 

 

 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Ljubljana, 24.02.2015 

 
 
        Mag. Igor Velov 
             direktor 


