
PREBERITE
IN UPOŠTEVAJTE

OMEJITVE 
HITROSTI

Omejitev 50 km/h v naseljih je namenjena 
predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v 
prometu (pešci, kolesarji, starejši in otroci). 
Na podlagi statističnih podatkov je 
dokazano, da je v primeru trka vozila 
v pešca ali kolesarja pri 30 km/h, tveganje 
za smrtne ali hude poškodbe pešca 
majhno (le 10 %). Pri višjih hitrostih se 
tveganje izrazito poveča in pri hitrosti 
vozila s 50 km/h je verjetnost preživetja 
pešca samo še 50 %, pri 60 km/h pa le 
še 10% (tveganje za smrt je 90 %).
Raziskave iz tujine kažejo, da bi s splošnim 
znižanjem povprečnih hitrosti za 1 km/h  
znotraj naselij, zmanjšali število mrtvih in 
hudo poškodovanih v naseljih za 4 %.
Če vozimo samo 10 km/h več od omejitve 
(60 km/h namesto 50 km/h), bi vozilo 
trčilo v pešca s 33 km/h, medtem ko bi 
vozilo pri 50 km/h uro uspelo ustaviti pred 
trkom v pešca.
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• Upoštevanje omejitve hitrosti, ki so 
namenjene zmanjševanju posledic 
morebitnih prometnih nesreč;

• v naseljih bodite pozorni na ranljivejše 
udeležence, pešce in kolesarje ter 
upoštevajte omejitev hitrosti z največ
50 km/h;

• zmanjšanje hitrost vožnje v bližini 
otroških igrišč, šol in vrtcev, domov 
za starejše ter pred prehodi za pešce;

• na regionalnih cestah in pri zavijanju 
oz. vključevanju dodatno preverite, ali se 
ne približuje motorist oz. drugo vozilo;

• na odprtih cestah in avtocestah 
ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, 
da se lahko pravočasno ustavite;

• v slabših pogojih vožnje, v mraku, megli 
zmanjšajte hitrost zaradi slabe 
vidljivosti;

• ob dežju, snegu ali poledici zmanjšajte 
hitrost in povečajte varnostno razdaljo,
 saj se zavorna pot izredno poveča;

• čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, 
raje sporočite, da pridete kasneje.

Omejitve hitrosti v naseljih so namenjene
zaščiti ranljivejših udeležencev, kot so 

kolesarji, starejši ljudje in otroci.

Pot ustavljanja je odvisna od reakcijske poti, 
ki jo vozilo opravi preden voznik sploh 

reagira, ter dodatno še od zaviralne poti.

REAKCIJSKI ČAS
IN VARNOSTNA

RAZDALJA
Med vožnjo mora voznik vzdrževati 
primerno varnostno razdaljo glede na 
hitrost vožnje, saj je pot ustavljanja vozila 
odvisna od reakcijske poti, ki jo vozilo 
opravi preden voznik sploh uspe reagirati, 
ter od zaviralne poti, ki je odvisna od 
hitrosti in podlage. Pot ustavljanja se 
izrazito podaljša v primeru mokrega ali 
poledenelega cestišča. 
Reakcijski čas znaša pri voznikih 
v povprečju približno 1 s, zato je potrebno, 
da znaša varnostna razdalja med voziloma 
vsaj pot, ki jo prevozimo v 2 s. To lahko 
preizkusimo s štetjem »21, 22« do pred 
nami vozečega vozila. 
Za krajšo reakcijsko pot pa je nujno, da je 
voznik zbran in osredotočen na vožnjo. 
Z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, 
pod vplivom alkohola, drog ali zdravil, 
pa se reakcijski čas podaljšuje, tako da je 
lahko v kritičnih situacijah prepozno, da bi 
voznik lahko ustrezno ukrepal.
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SILE PRI
RAZLIČNIH
HITROSTIHPrehitra vožnja je najpogostejši vzrok in 

dejavnik prometnih nesreč. V Evropski uniji 
je po podatkih tretjina prometnih nesreč
s smrtnim izidom povezana s hitrostjo, 
in sicer vpliva na verjetnost trka, moč 
trčenja ter težo posledic. 
Nekaj ključnih dejstev o hitrosti 
v prometu: 
• Hitrost je eden ključnih dejavnikov 

tveganja za nastanek prometnih nesreč.
• Večja kot je hitrost vožnje, bolj je 

verjetno, da pride do prometne nesreče.
• Trki in prometne nesreče pri višjih 

hitrostih povzročajo veliko težje 
posledice na udeleženih v nesreči, kot 
pri nižjih hitrostih.

• Pešci, kolesarji, motoristi bodo utrpeli 
hujše posledice, pri trku z vozilom. 

• Naletna teža posameznika je odvisna 
od njegove osnovne mase ter hitrosti 
s katero se giblje, zato so posledice 
pri trku z višjo hitrostjo hujše.

• Hitrost je največji dejavnik tveganja 
v urbanih naseljih.

Zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih 
cestah umre v zadnjih letih približno 45 
oseb, delež med vsemi je okrog 40% vseh 
smrtnih žrtev, ter 33% med hudo 
poškodovanimi. 
V zadnjih letih se sicer število močno 
znižuje (za več kot 60% od leta 2007), 
vendar pa ostaja problematika prehitre 
vožnje predvsem v naseljih, kjer prihaja
do prometnih nesreč z udeležbo pešcev, 
kolesarjev, starejših oseb.

S povečevanjem hitrosti se vozniku oži 
vidno polje, zato lahko opazuje in zazna 
samo objekte, ki so v sredini fokusa 
njegovega vida (naravnost naprej). Temu 
pojavu pravimo tunelski vid. Zato lahko 
spregleda ali pa napačno oceni dogajanje 
ob robu ceste, kjer so večinoma ranljivejši 
udeleženci v prometu (pešci, kolesarji, 
motoristi, vozila, ki se priključujejo na 
glavno cesto itd.). Voznik tako sploh ne vidi 
in ne predvidi dogodka ter posledično ne 
ukrepa pravočasno, kar lahko pripelje do 
prometne nesreče. Pri nižjih hitrosti pa bi 
lahko ustrezno ukrepal. 

Sila udarca telesa v oviro je odvisna od 
hitrosti in sicer s hitrostjo narašča. Pri 
prometnih nesrečah se udarec zgodi v zelo 
kratkem času 0,08 sekunde. Tako lahko 
silo udarca pri določeni hitrosti ponazorimo 
s povečanjem teže potnika v vozilu, 
s katero lahko prileti v trde dele vozila. 

Trk avtomobila pri hitrosti 50 km/h v pešca
je enak padcu z višine 9,8 m.

Naša naletna teža izredno narašča s hitrostjo 
in znaša pri 50 km/h že 25-krat več, pri 90 

km/h pa že več kot 60-krat več.

S povečevanjem hitrosti se vozniku oži vidno 
polje, zato lahko spregleda ali pa napačno 

oceni dogajanje ob robu ceste. 

Podobno si lahko sile pri določenih 
hitrostih predstavljamo, kot da bi nas kdo 
porinil z določene višine. Bi si upali skočiti 
z vrha strehe enonadstropne hiše ali celo 
z nebotičnika? 
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