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2. POVZETEK NALOGE 
 

2.1. Namen naloge 

 

Osnovni namen naloge je bil opraviti analizo podatkov (rezultatov izmerjenih hitrosti motornih 
vozil) iz avtomatskih števcev prometa (134 števnih mest) za obdobje dveh mesecev (marec in 
oktober) v letih 2017 in 2018 na državnem cestnem omrežju v Sloveniji. 

Analizirana števna mesta so bila izbrana tako, da so bile "pokrite" vse slovenske regije ter 
državne ceste vseh kategorij / razredov, s čimer je bila omogočena klasifikacija cest v 
posamezne razrede v skladu z evropskim projektom SafetyNet - predvsem zaradi možnosti 
mednarodne primerjave dobljenih rezultatov. 

Prav tako je bil namen naloge pridobiti in analizirati izkušnje / rezultate raziskav tujih (predvsem 
evropskih) držav ter opraviti medsebojno primerjavo dobljenih rezultatov (kjer je bilo le 
mogoče). 

Eden izmed pomembnejših namenov naloge je bilo tudi ugotoviti trend spreminjanja rezultatov 
- pri čemer smo primerjali rezultati iz let 2008, 2009, 2014 in 2015. 

 

2.2. Cilj naloge 

 

Osnovni cilj naloge je bil analizirati izmerjene hitrosti motornih vozil, izračunati povprečne 
hitrosti vožnje motornih vozil (Vpovp), V85 (85 percentil hitrosti), ugotoviti standardni odklon 
hitrosti, odstotek vozil, ki so vozila nad hitrostno omejitvijo ter odstotek vozil, ki so vozila 10 
km/h nad hitrostno omejitvijo. 

Analiza izmerjenih hitrosti se je opravila za celotni dan (24 h) ter ločeno za dnevni in nočni čas. 

Cilj naloge je prav tako bil primerjati dobljene rezultate z že opravljenimi analizami v letu 2008, 
2009. 2014 in 2015 ter ugotoviti odstopanja / spremembe oz. trend v zadnjem 10-letnem 
obdobju. 

Z namenom podrobnejše analize hitrosti motornih vozil znotraj naselij je v nalogi še dodatno 
opravljena analiza izmerjenih hitrosti, ki so bile dobljene s prikazovalniki hitrosti "Vi vozite". 

 

2.3. Metodologija 

 

Na državnem cestnem omrežju v Sloveniji je po podatkih DRSI 650 takšnih števnih mest, na 
katerih so nameščeni avtomatski števci prometa - ki poleg funkcije štetja izvajajo tudi meritve 
hitrosti. 

Za končno analizo je bilo izbranih skupno 134 avtomatskih števnih mest (enaka števna mesta 
kot v raziskavi l. 2014 oz. 2015 - zaradi možnosti primerjave rezultatov). Od tako izbranih 
števnih mest jih je izven naselja lociranih 90 (67% vseh), 44 (33%) števnih mest je lociranih 
znotraj naselij. 

Analizirana števna mesta so locirana v vseh statističnih regijah Slovenije: 

 osrednjeslovenska regija: 33 števnih mest, 

 podravska regija: 23 števnih mest, 
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 jugovzhodna regija: 16 števnih mest, 

 pomurska regija: 13 števnih mest, 

 savinjska regija: 11 števnih mest, 

 posavska regija: 8 števnih mest, 

 gorenjska regija: 8 števnih mest, 

 goriška regija: 7 števnih mest, 

 obalno-kraška regija: 6 števnih mest. 

 koroška regija: 4 števna mesta, 

 primorsko – notranjska regija: 3 števna mesta in 

 zasavska regija: 2 števni mesti. 

 

Omejitve hitrosti na izbranih števnih mestih so bile v razponu med 40 km/h in 130 km/h, med 
katerimi je bilo število števnih mest na posameznih lokacijah (omejitev hitrosti na posamezni 
lokaciji) naslednje: 

 40 km/h: 1 števno mesto, 

 50 km/h: 37 števnih mest, 

 60 km/h: 12 števnih mest, 

 70 km/h: 11 števnih mest, 

 80 km/h: 1 števno mesto, 

 90 km/h: 45 števnih mest, 

 100 km/h: 7 števnih mest ter 

 130 km/h: 20 števnih mest. 

 

Zaradi možnosti primerjave z rezultati že izvedenih študij / analiz (l. 2014 in 2015) smo privzeli 
enako klasifikacijo / delitev števnih mest v posamezne kategorije - glede na metodologijo oz. 
prilagojeno delitev po evropskem projektu SafetyNet (tudi z namenom morebitne lažje 
primerjave z rezultati tujih držav): 

 AAA (AC): 20 števnih mest, 

 AA (HC):7 števnih mest, 

 A (G1, G2 – izven naselja):15 števnih mest, 

 B (R1, R2 – izven naselja):35 števnih mest, 

 C (R3 – izven naselja):13 števnih mest, 

 D (G1, G2, R1, R2 – v naselju):34 števnih mest in 

 E (R3 – v naselju):10 števnih mest. 

 

Velja poudariti, da omejitve hitrosti na števnih mestih znotraj zgoraj naštetih kategorij niso 
povsod enotne - navedeno se nanaša na kategorije A, B, C, D in E. Delež posameznih števnih 
mest znotraj posamezne omejitve hitrosti je tako naslednji: 

 A: 60 km/h (27% števnih mest), 70 km/h (7% števnih mest), 90 km/h (66% števnih mest); 

 B – 40 km/h (3% števnih mest), 50 km/h (3% števnih mest), 60 km/h (17% števnih mest), 70 
km/h (6% števnih mest), 80 km/h (3% števnih mest), 90 km/h (68% števnih mest); 
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 C – 60 km/h (8% števnih mest), 70 km/h (8% števnih mest), 90 km/h (84% števnih mest); 

 D – 50 km/h (79% števnih mest), 70 km/h (21% števnih mest); 

 E – 50 km/h (90% števnih mest), 60 km/h (10% števnih mest). 

 

V analizi so bili uporabljeni podatki izmerjenih hitrosti za vse dneve v tednu za mesec marec 
2017 in 2017 ter oktober 2017 in 2018. Analiziranje podatkov je bilo razdeljeno po času v 
dnevu: 

 celodnevni čas, 

 dnevni čas (6:00 – 15:30) ter 

 nočni čas (22:00 – 6:00). 

 

Na osnovi analiziranih podatkov je bilo izračunano 5 kazalnikov hitrosti: 

 povprečna hitrost, 

 85 percentil hitrosti, 

 standardni odklon, 

 odstotek vozil nad omejitvijo hitrosti in 

 odstotek vozil, ki so vozila več kot 10 km/h nad omejitvijo hitrosti. 

 

 

Opomba - razlaga izrazov in kratic: 

 Povprečna hitrost (Vpovp) - je hitrost, katera predstavlja srednjo vrednost analiziranih 
podatkov znotraj določenega časovnega intervala. 

 85 percentil hitrosti (V85) - je hitrost vozil v prostem prometnem toku na čistem in mokrem 
vozišču, ki jo v opazovanem prerezu dosega 85 % vozil. 

 DRSI - Direkcija R Slovenije za infrastrukturo 

 AVP – Javna agencija RS za varnost prometa 

 AC - avtocesta 

 HC - hitra cesta 

 G1 - državna glavna cesta I. reda 

 G2 - državna glavna cesta II. reda 

 R1 -  državna regionalna cesta I. reda 

 R2 -  državna regionalna cesta II. reda 

 R3 - državna regionalna cesta III. reda 
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3. GLAVNI REZULTATI NALOGE 
 

3.1. Povprečne hitrosti na posameznih kategorijah cest (za l. 2017 in 2018) 

 

Kot je razvidno iz spodnjega diagrama (Graf 3-1) lahko izpostavimo nekaj osnovnih ugotovitev: 

 hitrosti (Vpovp) "upadajo" glede na kategorijo ceste (glede na SafetyNet kategorizacijo). To je 
povsem razumljivo, saj te kategorije tudi "sledijo" dejanski naši kategorizaciji državnih cest (od 
AC do R3), prav tako zadnji dve kategoriji zajemata ceste znotraj naselij; 

 opazne so razlike med hitrostmi v dnevnem in nočnem času: za AC in HC sicer velja, da 
hitrosti v dnevnem in nočnem času približno enake medtem, ko so na drugih cestah hitrosti v 
nočnem času višje kot podnevi; 

 edine dve kategorije, kjer so rezultati izmerjenih povprečnih hitrosti višji od omejitev hitrosti so 
D in E (državne ceste kategorij G1, G2, R1, R2 in R3 znotraj naselij). 

 

 
Graf 3-1: Primerjava povprečnih hitrosti (Vpovp) po posameznih kategorijah cest (delitev cest glede na 

SafetyNet kategorije); povprečne hitrosti za l. 2017 in 2018 
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3.2. Povprečne hitrosti na posameznih kategorijah cest (primerjava rezultatov 
za leto 2014/15 in 2017/18) 

 

Kot je razvidno iz spodnjega diagrama (Graf 3-2) lahko izpostavimo nekaj osnovnih ugotovitev: 

 izredno razveseljujoča je ugotovitev, da so se povprečne hitrosti na državnih cestah v Slovenij 
(glede na rezultate iz let 2014 in 2015) znižale na prav vseh kategorijah državnih cest!; 

 navedeno velja za prav vse kategorije državnih cest; 

 še posebej je razveseljujoča ugotovitev, da so se povprečne hitrosti znižale tudi na državnih 
cestah, ki potekajo skozi naselja (kategoriji D in E). 

 

 
Graf 3-2: Primerjava povprečnih hitrosti (Vpovp) po posameznih kategorijah cest (delitev cest glede na 

SafetyNet kategorije); povprečni rezultati za l. 2014/2015 in 2017/2018 
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3.3. Kategorija AAA (AC) 

 

Za to kategorijo lahko izpostavimo: 

 povprečne hitrosti na cestah kategorije AAA (AC-omejitev hitrosti 130 km/h) so bile 110,6 
km/h; 

 V85 je znašala 116,6 km/h; 

 nobeden od zgornjih dveh kazalnikov hitrosti torej ni presegal omejitve hitrosti; 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 4,9 km/h oz. za 4,3 %. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 4,1 km/h 
oz. za 3,6 %. 

 Na teh cestah je približno 13 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti (130 km/h) 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 1 %, v nočnem času približno 5 %. 

 

 
Graf 3-3: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest AAA (delitev 

cest glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-4: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest AAA (delitev 

cest glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-5: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest AAA (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni 
čas) 
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Graf 3-6: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest AAA (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno 
za dnevni in nočni čas) 
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3.4. Kategorija AA (HC) 

 

Za to kategorijo velja: 

 99,6 km/h je povprečna hitrost na cestah kategorije AA (HC - omejitev hitrosti 110 km/h); 

 V85 znaša 105,4 km/h; 

 pri kazalnikih hitrosti glede povprečja ne presežemo omejitve hitrosti, prav tako je hitrost V85 
nižja od omejitve hitrosti za to kategorijo ceste; 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 5,8 km/h oz. za 5,5%. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,7km/h 
oz. za 1,7%. 

 

 
Graf 3-7: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest AA (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-8: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest AA (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 

  



 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija 

www.fgpa.um.si 

 

Stran 13
 

 

3.5. Kategorija A (G1, G2: izven naselja) 

 

V naslednji kategoriji (A) so zajete glavne ceste (G1, G2) izven naselij. Gre za prometno zelo 
pomembne ceste, tudi prometno so le-te zelo obremenjene. Za te ceste velja: 

 na teh cestah (kategorija A - G1, G2 – izven naselja) so omejitve hitrosti na lokaciji števnih 
mest različne (60 km/h, 70 km/h in 90 km/h); 

 povprečna hitrost je znašala 64,1 km/h; 

 V85 je bila 69,2 km/h; 

 za to skupino cest je značilno, da so se hitrosti v obdobju od 2008 do 2015 povečale (za 
približno 4 %) medtem, ko je od l. 2015 do 2018 zaznan bistven upad / zmanjšanje. 

 tako sicer beležimo od leta 2008 do leta 2018 povečanje povprečnih hitrosti 0,8 km/h oz. za 
1,2 %. 

 bistveno bolj pomembno je, da je zaznan upad hitrosti kasneje - samo od leta 2015 do leta 
2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,7 km/h oz. za 2,6%. 

 Na teh cestah je približno 15 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti (podnevi) in cca. 
23 % takšnih, ki vozijo hitreje v nočnem času. 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 2 %, v nočnem času približno 11 %. 

 

 
Graf 3-9: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest A (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-10: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest A (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-11: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest A (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni čas) 
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Graf 3-12: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest A (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za 
dnevni in nočni čas) 
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3.6. Kategorija B (R1, R2: izven naselja) 

 

Na cestah kategorije B (regionalne ceste R1 in R2 – izven naselja – omejitve hitrosti: 40 km/h, 
50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h) so: 

 povprečne hitrosti bile 65,2 km/h; 

 V85 je znašala 69,8 km/h; 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 8,0 km/h oz. za 11,0 %. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,0 km/h 
oz. za 1,6 %. 

 Na teh cestah je približno 14 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti v dnevnem času in 
približno 20 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve v nočnem času. 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 4 %, v nočnem času približno 9 %. 

 

 
Graf 3-13: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest B (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-14: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest B (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-15: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest B (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni čas) 
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Graf 3-16: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest B (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za 
dnevni in nočni čas) 
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3.7. Kategorija C (R3: izven naselja) 

 

Zadnja kategorija cest izven naselja je kategorija C (regionalne ceste kategorije R3 – izven 
naselja – omejitve hitrosti: 60 km/h, 70 km/h, 90 km/h), kjer so bile: 

 povprečne hitrosti 64,8 km/h; 

 V85 je znašala 69,8 km/h; 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 0,6 km/h oz. za 0,9%. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,2 km/h 
oz. za 1,8%. 

 Na teh cestah je približno 8 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti v dnevnem času in 
18 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve v nočnem času. 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 1 %, v nočnem času približno 7 %. 

 

 
Graf 3-17: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest C (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-18: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest C (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-19: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest C (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni čas) 
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Graf 3-20: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest C (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za 
dnevni in nočni čas) 
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3.8. Kategorija D (G1, G2, R1, R2: v naselju) 

 

Zadnji dve kategoriji cest sta locirani znotraj naselja - med prvo takšno sodijo ceste kategorije 
D (G1, G2, R1, R2 – v naselju- omejitvi hitrosti 50 km/h in 70 km/h), kjer so bile: 

 povprečne hitrosti 56,6 km/h; 

 V85 60,3 km/h 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 4,7 km/h oz. za 7,8 %. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,6 km/h 
oz. za 2,7 %. 

 Na teh cestah je kar okrog 57 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti v dnevnem času 
in 67 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve v nočnem času. 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 10 %, v nočnem času približno 25 %. 

 

 
Graf 3-21: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest D (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 

 



 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija 

www.fgpa.um.si 

 

Stran 23
 

 
Graf 3-22: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest D (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-23: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest D (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni čas) 
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Graf 3-24: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest D (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za 
dnevni in nočni čas) 
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3.9. Kategorija E (R3: v naselju) 

 

Na zadnjem mestu so ceste, ki sodijo v kategorijo E (R3 – v naselju – omejitvi hitrosti 50 km/h 
in 60 km/h). Za te ceste velja: 

 vrednosti izračunov povprečnih hitrosti za to kategorijo so dosegale 51,5 km/h; 

 V85 je znašala 55,4 km/h; 

 od leta 2008 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 4,2 km/h oz. za 7,6 %. 

 Za primerjavo, samo od leta 2015 do leta 2018 so se povprečne hitrosti zmanjšale za 1,5 km/h 
oz. za 2,8 %. 

 Na teh cestah je približno 46 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti v dnevnem času 
ter približno 61 % takšnih, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti v nočnem času. 

 Delež voznikov, ki vozijo več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti je nižji, v dnevnem času 
približno 4 %, v nočnem času približno 20 %. 

  

 

 
Graf 3-25: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest E (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije) 
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Graf 3-26: Primerjava povprečnih hitrosti Vpovp po posameznih letih za kategorijo cest E (delitev cest 

glede na SafetyNet kategorije, izhodiščno leto (100%) je 2008) 

 

 
Graf 3-27: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti - po posameznih letih za 

kategorijo cest E (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za dnevni in nočni čas) 
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Graf 3-28: Delež vozil v posameznem letu, ki je hitrejši od omejitve hitrosti za več kot 10 km/h - po 

posameznih letih za kategorijo cest E (delitev cest glede na SafetyNet kategorije, prikazano ločeno za 
dnevni in nočni čas) 
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4. ANALIZA PODATKOV IZ PRIKAZOVALNIKOV HITROSTI / 
RADARSKIH TABEL "VI VOZITE" 

 

4.1. Uvod 

 

Eden izmed bistvenih delov raziskovalne naloge je bil namenjen analizi prikazovalnikov hitrosti 
oz. radarskih tabel "Vi vozite". V sklopu naloge smo tako analizirali naslednje: 

 radarske table so bile postavljene na 37 lokacijah; 

 lokacije postavitev teh tabel so bile znotraj naselja, postavljene ob različnih kategorijah 
državnih in občinskih cest; 

 na 30 lokacijah je bila omejitev hitrosti na mestu postavitve table 50 km/h; 

 na 4 lokacijah je bila omejitev hitrosti na mestu postavitve table 40 km/h; 

 na 2 lokacijah je bila omejitev hitrosti na mestu postavitve table 30 km/h; 

 na 1 lokaciji je bila omejitev hitrosti na mestu postavitve table 60 km/h; 

 radarske table so bile tipa MHP50 ali VIASIS 

 rezultate meritev smo analizirali za obdobje od 1.1.2017 do 27.5.2019. Pri tem je bilo obdobje 
analize pri posameznih tablah lahko različno dolgo; 

 skupno je bilo za vseh 37 lokacij analiziranih 135.865.794 meritev (izmerjenih hitrosti), pri 
čemer le-to ustreza (približno oz. ocenjeno) 47.375.477 prehodov (prevozov) motornih vozil. 
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4.2. Analiza rezultatov meritev hitrosti na lokacijah, kjer je omejitev hitrosti 50 
km/h 

 

Kot je že bilo navedeno je bilo takšnih lokacij največ (30 od skupno 37 lokacij). 

Rezultati so naslednji: 

 analiziranih je bilo 98.005.869 izmerjenih hitrosti; 

 64,5 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nižjih od omejitve hitrosti (50 km/h), 35,5 % vseh 
izmerjenih hitrosti pa nad omejitvijo hitrosti; 

 pri vozilih, ki so vozila nad omejitvijo hitrosti (50 km/h) je bilo 23,79 % takšnih, ki so vozila do 
10 km/h prehitro, 7,89 % takšnih, ki so vozila od 10 do 20 km/h hitreje od omejitve, 2,37 % 
takšnih, ki so vozila od 20 do 30 km/h hitreje od omejitve ter 1,44 % takšnih, ki so prekoračila 
dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h; 

 povprečna izmerjena hitrost (za vseh 30 lokacij) je znašala 46,53 km/h; 

 najvišja izmerjena hitrost je znašala 180 km/h, izmerjena je bila na dveh lokacijah (Logatec - 
Tržaška cesta in Šmartno ob Paki). 

 

 
Graf 4-1: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v posameznih hitrostnih razredih (na lokaciji postavitve 

radarskih tabel je bila hitrost omejena na 50 km/h) 
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4.3. Analiza rezultatov meritev hitrosti na lokacijah, kjer je omejitev hitrosti 40 
km/h 

 

Kot je že bilo navedeno je bilo takšnih lokacij 4 (od skupno 37 lokacij). 

Rezultati so naslednji: 

 analiziranih je bilo 24.428.714 izmerjenih hitrosti; 

 42,5 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nižjih od omejitve hitrosti (40 km/h), 57,5 % vseh 
izmerjenih hitrosti pa nad omejitvijo hitrosti!; 

 pri vozilih, ki so vozila nad omejitvijo hitrosti (40 km/h) je bilo 36,27 % takšnih, ki so vozila do 
10 km/h prehitro, 17,57 % takšnih, ki so vozila od 10 do 20 km/h hitreje od omejitve, 3,32 % 
takšnih, ki so vozila od 20 do 30 km/h hitreje od omejitve ter 0,38 % takšnih, ki so prekoračila 
dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h; 

 povprečna izmerjena hitrost (za vse 4 lokacije) je znašala 40,0 km/h; 

 najvišja izmerjena hitrost je znašala 132 km/h, izmerjena je bila v Mariboru, pred OŠ Ludvika 
Pliberška. 

 

 
Graf 4-2: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v posameznih hitrostnih razredih (na lokaciji postavitve 

radarskih tabel je bila hitrost omejena na 40 km/h) 
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4.4. Analiza rezultatov meritev hitrosti na lokacijah, kjer je omejitev hitrosti 30 
km/h 

 

Kot je že bilo navedeno sta bili takšni lokaciji dve. 

Rezultati so naslednji: 

 analiziranih je bilo 3.630.044 izmerjenih hitrosti; 

 le 29,8 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nižjih od omejitve hitrosti (30 km/h), kar 70,2 % vseh 
izmerjenih hitrosti pa nad omejitvijo hitrosti; 

 pri vozilih, ki so vozila nad omejitvijo hitrosti (30 km/h) je bilo kar 48,78 % takšnih, ki so vozila 
do 10 km/h prehitro, 18,84 % takšnih, ki so vozila od 10 do 20 km/h hitreje od omejitve, 2,34 
% takšnih, ki so vozila od 20 do 30 km/h hitreje od omejitve ter 0,22 % takšnih, ki so 
prekoračila dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h; 

 povprečna izmerjena hitrost (za obe lokaciji) je znašala 34,5 km/h; 

 najvišja izmerjena hitrost je znašala 99 km/h, izmerjena je bila v Mežici. 

 

 
Graf 4-3: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v posameznih hitrostnih razredih (na lokaciji postavitve 

radarskih tabel je bila hitrost omejena na 30 km/h) 
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4.5. Analiza rezultatov meritev hitrosti na lokacijah, kjer je omejitev hitrosti 60 
km/h 

 

Kot je že bilo navedeno je bila takšna lokacija le ena (Škofja Loka - Zminec). 

Rezultati so naslednji: 

 analiziranih je bilo 9.465.847 izmerjenih hitrosti; 

 40,3 % vseh izmerjenih hitrosti je bilo nižjih od omejitve hitrosti (60 km/h), 59,7 % vseh 
izmerjenih hitrosti pa nad omejitvijo hitrosti; 

 pri vozilih, ki so vozila nad omejitvijo hitrosti (60 km/h) je bilo 37,87 % takšnih, ki so vozila do 
10 km/h prehitro, 16,53 % takšnih, ki so vozila od 10 do 20 km/h hitreje od omejitve, 4,17 % 
takšnih, ki so vozila od 20 do 30 km/h hitreje od omejitve ter 1,14 % takšnih, ki so prekoračila 
dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h; 

 povprečna izmerjena hitrost je znašala 63,0 km/h; 

 najvišja izmerjena hitrost je znašala 165 km/h. 

 

 
Graf 4-4: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v posameznih hitrostnih razredih (na lokaciji postavitve 

radarskih tabel je bila hitrost omejena na 60 km/h) 
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5. KLJUČNE UGOTOVITVE RAZISKOVALNE NALOGE 
 

 ugotovili smo, da se povprečne hitrosti na državnih cestah v Sloveniji znižujejo - glede na 
kategorijo državne ceste. To pomeni, da so najvišje hitrosti na AC in HC, sledijo G ceste ter R 
ceste 

 opazne so razlike med hitrostmi v dnevnem in nočnem času: za AC in HC sicer velja, da 
hitrosti v dnevnem in nočnem času približno enake medtem, ko so na drugih državnih cestah 
hitrosti v nočnem času višje kot podnevi; 

 edine državne ceste, kjer so rezultati izmerjenih povprečnih hitrosti - še vedno - nekoliko višji 
od omejitev hitrosti so državne ceste kategorij G1, G2, R1, R2 in R3 znotraj naselij. 

 iz primerjave z analiziranimi podatki preteklih raziskovalnih nalog (2014, 2015) lahko 
ugotovimo pozitivno dejstvo, da so se povprečne hitrosti na prav vseh kategorijah državnih 
cest znižale. 

 še posebej je razveseljujoča ugotovitev, da so se povprečne hitrosti znižale tudi na državnih 
cestah, ki potekajo skozi naselja. 

 

5.1. Znižanje povprečnih hitrosti - primerjava 2015 in 2018 

 na avtocestah so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 2015) zmanjšale za 4,1 km/h oz. 
za 3,6 % 

 na hitrih cestah so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 2015) zmanjšale za 1,7km/h 
oz. za 1,7% 

 na glavnih cestah G1 in G2 izven naselja so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 2015) 
zmanjšale za 1,7 km/h oz. za 2,6%. 

 na regionalnih cestah R1 in R2 izven naselja so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 
2015) zmanjšale za 1,0 km/h oz. za 1,6 %. 

 na regionalnih cestah R3 izven naselja so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 2015) 
zmanjšale za 1,2 km/h oz. za 1,8%. 

 na državnih cestah (G1, G2, R1, R2) znotraj naselja so se povprečne hitrosti (primerjava z 
rezultati 2015) zmanjšale za 1,6 km/h oz. za 2,7 %. 

 na regionalnih cestah R3 znotraj naselja so se povprečne hitrosti (primerjava z rezultati 2015) 
zmanjšale za 1,5 km/h oz. za 2,8 %. 

 

5.2. Znižanje povprečnih hitrosti - primerjava 2008 in 2018 

 če primerjamo rezultate med leti 2008 in 2018 lahko ugotovimo, da je bilo največje znižanje 
povprečnih hitrosti doseženo oz. ugotovljeno na državnih regionalnih cestah R1 in R2 izven 
naselja - povprečne hitrosti so se zmanjšale za 8,0 km/h oz. za 11,0 %. 

 prav tako so se (v obdobju 2008 do 2018) zelo zmanjšale povprečne hitrosti na državnih 
cestah (vse kategorije) znotraj naselij - zmanjšanje za 7,8 % oz. za 4,7 km/h 

 

5.3. Prekoračitve dovoljenih hitrosti - državne ceste izven naselja 

Kljub dejstvu, da so na državnih cestah izven naselij povprečen hitrosti nižje od omejitve hitrosti je 
določen delež voznikov, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti. Pri tem velja izpostaviti, da je več 
kršiteljev v nočnem času kot pa v dnevnem času. Podnevi je najvišji delež voznikov, ki vozijo 
hitreje od omejitve hitrosti je bil zabeležen na glavnih cestah G1 in G2 izven naselja (15 %) in 
regionalnih cestah R1 in R2 izven naselja (14 %). Prav tako je najvišji delež voznikov v 
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nočnem času, ki vozijo hitreje od omejitve hitrosti zabeležen na teh dveh skupinah cest - delež 
znaša 23 % za G1 in G2 ceste ter 20 % za R1 in R2 ceste. 

Najvišji delež voznikov, ki na državnih cestah izven naselja vozijo več kot 10 km/h hitreje od 
omejitve hitrosti je bil zabeležen na glavnih cestah G1 in G2 izven naselja, v nočnem času. 
Delež le-teh je znašal 11 %. 

 

5.4. Prekoračitve dovoljenih hitrosti - državne ceste znotraj naselja 

Za to skupino cest (državne ceste znotraj naselja) je bilo ugotovljeno, da so izračunane povprečne 
hitrosti vožnje višje od dovoljenih. V dnevnem času znaša delež prehitrih voznikov na državnih 
cestah G1, G2, R1 in R2 znotraj naselja kar 57 %, v nočnem času kar 67 %. Analogno temu je 
tudi voznikov, ki vozijo za več kot 10 km/h hitreje od omejitve hitrosti več - 10 % v dnevnem 
času in 25 % v nočnem času. 

 

5.5. Analiza podatkov iz prikazovalnikov hitrosti / radarskih tabel 

Na podlagi analize 37 lokacij (obdobje analize od 1.1.2017 do 27.5.2019) je bilo ugotovljeno: 

 nižja kot je omejitev hitrosti, večji je delež voznikov, ki vozijo nad to omejitvijo. Npr., pri 
omejitvi hitrosti 50 km/h je bilo takšnih 35,5% medtem, ko je bilo pri omejitvi hitrosti 30 km/h 
kršiteljev 70,2% 

 kljub temu lahko ugotovimo, da gre v večini primerov za prekoračene hitrosti, ki so le za do 10 
km/h višje od dovoljenih. Pri omejitvi hitrosti 50 km/h je bilo teh 23,8 %, pri omejitvi hitrosti 30 
km/h pa kar 48,78 % 

 voznikov, ki vozijo od 10 do 20 km/h hitreje, kot znaša omejitev hitrosti je bilo 7,9 % (pri 
omejitvi hitrosti 50 km/h) ter 18,84 % (pri omejitvi hitrosti 30 km/h) 

 sorazmerno majhen je delež tistih, ki vozijo še hitreje - torej prekoračijo hitrost za 20 do 30 
km/h nad omejitvijo hitrosti: 2,37 % pri omejitvi hitrosti 50 km/ in 2,34 % pri omejitvi hitrosti 30 
km/h 

 Še vedno obstaja - sicer res majhen deleže - tudi voznikov, ki vozijo več kot 30 km/h nad 
omejitvijo hitrosti. Pri omejitvi hitrosti 50 km/ je takšnih 1,44 % ter pri omejitvi hitrosti 30 km/h 
0,22 %. 

 

 


