
Sloveniji se v letošnjem letu izteče Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega 
prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22), ali boste v pripravi novega, za 
obdobje 2023-2032, podprli naslednje predloge, DA, NE oziroma KATERE PODPIRATE 
VI?  

1. Zmanjšanje števila umrlih in hudo telesno poškodovanih za 50% do 2030 in 
udejanjanje Vizije NIČ do 2050 kot izhodiščni cilji.  

DA 

2. Slovenija bo v 5-ih letih postala stabilna in ena izmed najvarnejših držav EU (1-2 
razred ETSC). 

DA 

3. Nič mrtvih otrok do 15 leta, nič mrtvih v naseljih do leta 2030.  

DA 

4. Merljivi ukrepi, uvedba kazalnikov uspešnosti ukrepov državnih organov, 
nagrade/pozitivne spodbude ter odgovornost za ne/doseganje ciljev posameznih 
ministrstev, državnih organov in organizacij, odgovornost za doseganje ciljev na 
najvišji politični ravni.  

DA 

5. Umestitev 7-ih tematskih sklopov po vzoru uspešnih držav EU: vseživljenjsko 
izobraževanje varne/trajnostne mobilnosti, zakonodaja in nadzor nad prometnimi 
pravili, varna infrastruktura, varna vozila, moderne tehnologije, ranljivi udeleženci, 
reševalne službe in podpora žrtvam prometnih nesreč. 

DA 

6. Učinkoviti ukrepi za odpravo najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, analiza 
vseh najhujših (smrt, hude telesne poškodbe) prometnih nesreč s strani 
infrastrukturne, prometne, zdravstvene, psihološke, socialne stroke in predlogi za 
odpravo realnih vzrokov (primer Skandinavije, NL, VB…).  

DA 

7. Alkohol in prepovedane droge kot vzrok nastanka prometnih nesreč z učinkovitimi 
in merljivimi ukrepi, prepoznanimi v državah EU, zmanjšati na >5%. 

DA... ničelna toleranca za voznika 

8. Alkohol in prepovedane droge postanejo primarni vzrok prometnih nesreč in ne 
zgolj sekundarni.  

Sprašujete, če naj to postane ena od prioritet za ukrepe? DA Ne želim pa tega videti 
več med top 4 razloge za smrtne žrtve in hude poškodbe. 

9. Dvig regresnega zahtevka zaradi povzročitve hude prometne nesreče zaradi 
alkohola ali prepovedanih drog iz 13.560 € na 130.000€.  

Postopno v 2 korakih, da ljudje doumejo in se , upajmo, odzovejo... 

10. Sistematična in učinkovita pravna ureditev kaznovalne politike od prekrška do 
kaznivih dejanj, z modernimi pristopi penologije. 

DA 

11. Stopnja alkohola 0.0 za vse voznike; ne samo mlade in profesionalne voznike. 

DA 

12. Moderni zdravniški in psihološki pristopi za podaljšanje in prilagoditve za 
trajnostno sodelovanje starejših v mobilnosti. 



DA 

13. Uvedba helikopterske NMP in zmanjševanje odzivnega časa intervencijskih služb. 

DA... pa tudi priprava na UAS - leteči avtomobili in droni, ki bodo po zakonodaji EU 
naprej na voljo za intervencijske prevoze. 

14. Zdravniška in psihološka podpora žrtvam prometnih nesreč. 

DA 

15. Sistematično odpravljanje črnih odsekov ali točk ter umestitev državnega 
cestnega omrežja na standard varnosti 3 zvezdic, avtoceste 4 zvezdice po kriteriju 
EuroRAP do leta 2032. 

DA 

16. Nadzor in kontrola hitrosti (sekcijsko merjenje hitrosti AC, radarski sistemi na 
nevarnih in kritičnih odsekih) na državnem cestnem omrežju in vstopu v vsako 
naselje. 

DA, z vidnimi opozorilnimi tablami (cilj ni loviti, ampak preprečiti). 

17. Uvajanje IT nadzora kršitev (vožnja v rdečo luč, uporaba mobilnih naprav in drugih  

distraktorjev…).  

DA 

18. Stimuliranje in nagrajevanje lokalnih skupnosti, ki aktivno znižujejo najhujše 
posledice prometnih nesreč in udejanjajo cilje Vizije NIČ – letni izbor 3 najboljših 
občin z denarno nagrado. 

JA, preko javnih razpisov in z v naprej usklajenimi kriteriji za izbor najboljših 
projektov. 

19. Umestitev območij umirjenega prometa, con 30, v okolici vrtcev, šol, spalnih 
sosesk v vsaki lokalni skupnosti. 

DA, (z ustreznimi obvozi za tiste, ki želijo le mimo) 

20. Trajnostna in sistemska naravnanost izobraževalnih vsebin trajnostne in varne 
mobilnosti državnih organov, nevladnih organizacij v vsaki izobraževalni instituciji 
(vrtec, OŠ, srednja šola, fakulteta). 

DA 

21. Drugo - vaši predlogi:  

Gremo skupaj naprej... ni razloga za kompromise. 

 

 

 
 


