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KDO SMO
Javna agencija RS za varnost prometa je pravna oseba
javnega prava na področju prometne varnosti, ki je bila
ustanovljena 1.9.2010.
KAKŠNA JE VLOGA AGENCIJE

Agencija je centralna institucija za prometno varnost. Njena
naloga je zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč
(smrtnih žrtev in poškodb). Takšen cilj se da doseči le z
učinkovito implementacijo zakonodajnih ukrepov, z
nacionalnim programom, s spodbujanjem udeležencev
prometa k bolj odgovornemu ravnanju, upoštevanju pravil in
pomena prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil
in varnejše infrastrukture.

KAKO DELAMO?
• opravljamo zakonodajne, tehnične in ostale naloge,
vezane na voznike in vozila,
• opravljamo analitično in raziskovalno delo na področju
prometne varnosti,
• izvajamo preventivne akcije, izobraževanja in
usposabljanja,
• opravljamo neodvisne preiskave dejavnikov in vzrokov
smrtnih žrtev v prometu,
• zagotavljamo strokovno delo za pripravo in izvedbo
nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu.

IZPITNI CENTRI
V Sloveniji imamo 11 izpitnih centrov, ki so organizirani kot
teritorialne izpostave Javne agencije RS za varnost
prometa, izpiti pa se opravljajo še v nekaterih drugih krajih
po Sloveniji.

Poleg zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov vodijo
izpitni centri tudi postopek vpisa spremljevalca kandidata za
voznika v evidenčni karton vožnje (vožnja s spremljevalcem).

Vloga agencije pri zagotavljanju varne
infrastrukture
• projekt šole vožnje za boljšo prometno signalizacijo
• osnovno in obdobno usposabljanje presojevalcev cest
(trenutno 18 licenciranih presojevalcev)
• v okviru občinskih SPV-jev delovanje v tehničnih
komisijah (mnenje glede upravičenost šolskih prevozov
in posledično varnih šolskih poti)
• Izdaja Smernic za šolske poti
• raziskovanje dejavnikov nastanka prometnih
nesreč v Sloveniji (AVP v sodelovanju z licenciranimi
presojevalci cest)
• projekt „Občani za večjo varnost cestnega prometa“
• Člani IRTAD, ETSC, FERSI

KAJ JE GLAVNI CILJ NACIONALNEGA PROGRAMA
PROMETNE VARNOSTI
• zmanjšati število smrtnih žrtev in število hudo
poškodovanih v prometnih nesrečah za 50% do leta
2022

5 bistvenih področij, na katerih delamo:
nesreče zaradi prehitre vožnje
nesreče zaradi vožnje vplivom alkohola
nesreče s pešci
nesreče s kolesarji
nesreče z mladimi vozniki

 Obravnava in odprava nevarnih mest
 Zagotavljanje varnega načrtovanja, gradnje in pregledovanja
cestne infrastrukture
 Upravljanje, vodenje in nadzor prometa
 Varnost v predorih
 Upravljanje prometa težkih tovornih vozil in prevoza nevarnega
blaga
 Občinska cestna infrastruktura
 Delo na cestah
 Zagotavljanje varnosti cestne infrastrukture
 Obveščanje javnosti
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Stopnja pripetosti z varnostnim pasov v
nekaterih evropskih državah 2015 (2011-2015)
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Primerjava umrlih na milijon prevoženih km v
nekaterih evropskih državah

18
16
14

12
10

8
6

EU18 average: 6.3

4
2
0

Vir: ETSC, 2016

Primerjava V

povp

glede na posamezno kategorije
cest

Primerjava V glede na posamezno kategorije
cest
85

Ugotovitve analize
Kategorija AAA:
 povprečne hitrosti na cestah kategorije AAA (AC-omejitev hitrosti 130 km/h) so bile
113,5 km/h;
 V85 je znašala 119,3 km/h;
Kategorija AA (HC):
 101,4 km/h je povprečna hitrost na cestah,
 V85znaša 107,1 km/h;
Kategorija A (G1, G2: izven naselja): omejitve hitrosti so na števnih mestih 60 km/h, 70
km/h in 90 km/h;
 povprečna hitrost je znašala 65,4 km/h;
 povprečne hitrosti bile 66,0 km/h;
Kategorija B: V85je znašala 71,0 km/h; povprečne hitrosti 65,7 km/h; V85je znašala 70,9
km/h.
Kategorija C: povprečne hitrosti 65,7 km/h; V85je znašala 70,9 km/h;
Kategorija D: povprečne hitrosti 57,7 km/h; V85 61,6 km/h
Kategorija E: vrednosti izračunov povprečnih hitrosti za to kategorijo so dosegale 52,5
km/h; V85je znašala 57,1 km/h;

Primerjalna analiza cest (glede na omejitev hitrosti) za
leto 2015 med Slovenijo in nekaterimi EU drž.
 so V85 na cestah z omejitvijo hitrosti 130 km/h v Avstriji (126,5 km/h) za 7,5
km/h višje kot v Sloveniji (119 km/h);
 povprečne hitrosti na cestah izven naselja z omejitvijo hitrosti 100 km/h so v
Avstriji (90,8 km/h) za 10 km/h nižje kot v Sloveniji (100,8 km/h) medtem ko je
85 percentil na enakih cestah v Avstriji (102,1 km/h) za 4,6 km/h nižji kot v
Sloveniji (106,7 km/h);
 v Sloveniji povprečne hitrosti presegajo omejitev hitrosti za 0,8 km/h, v Avstriji
pa so za 9,2 km/h nižje od omejitve hitrosti;
 85 percentil hitrosti je v Avstriji za 2,1 km/h, v Sloveniji pa za 6,7 km/h višji od
omejitve hitrosti;
 za ceste z omejitvijo hitrosti 50 km/h so le v Belgiji (48,5 km/h) povprečne
hitrosti pod omejitvijo hitrosti;

 rezultati pokažejo, da je Slovenija s povprečno hitrostjo 54,7 km/h na
drugem mestu za Nizozemsko s povprečno hitrostjo 55 km/h;
 povprečne hitrosti v Avstriji (52,4 km/h), Sloveniji (54,7 km/h) in
Nizozemskem (55 km/h) presegajo omejitev hitrosti (v Avstriji za 2,4
km/h, v Sloveniji za 4,7 km/h in v Nizozemskem za 5 km/h);
 primerjava rezultatov izračunov 85 percentila hitrosti med Avstrijo,
Belgijo in Slovenijo za ceste znotraj naselja z omejitvijo hitrosti 50 km/h
pokaže manjša odstopanja v hitrosti med državami: najvišjo hitrost ima
Avstrija (60,2 km/h), najnižjo Belgija (56 km/h), Slovenija je uvrščena
med njiju z 58,6 km/h;
 vsem primerjanim državam je skupno, da 85 percentil hitrosti na
analiziranih cestah presega omejitev hitrosti (Avstrija za 10,2 km/h,
Slovenija za 8,6 km/h ter Belgija za 6 km/h);

Sklepne ugotovitve
 Varnost cestnega prometa v Sloveniji se je v letu 2015 poslabšala za
11% v primerjavi z letom 2014.
 Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom
ostaja neprilagojena hitrost.
 Med 28.državami EU se Slovenija uvršča na 15 mesto glede na število
umrlih na milijon prebivalcev v letu 2015 (58 umrlih na milijon
prebivalcev).
 Med 20. državami se Slovenija uvršča na 13 mesto glede na število
umrlih na prevožene kilometre, saj je v obdobju 2013-2014 v povprečju
umrlo 7 udeležencev na milijon prevoženih km.
 V Sloveniji z varnostnim pasom pripetih 93 % voznikov, 94.5 %
potnikov spredaj ter 66 % potnikov na zadnjih sedežih, kar nas uvršča v
med povprečje evropskih držav.
 Primerjava rezultatov izračunov 85 percentila hitrosti med Avstrijo,
Belgijo in Slovenijo za ceste znotraj naselja z omejitvijo hitrosti 30 km/h
pokaže, da v vseh analiziranih državah vrednosti presegajo omejitev
hitrosti – največ v šolskih območjih v Belgiji (22,8 km/h), na drugem
mestu je Avstrija (presežek omejitve hitrosti za 13,3 km/h), sledi ji
Slovenija (presežek omejitve hitrosti za 12 km/h) ter na koncu Belgija v

Hvala za vašo pozornost!



