
 

 

 
Spoštovani,  
 
zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo. Pozdravljamo priložnosti, ki dajejo v ospredje programske 
razprave in izčrpne volilne programe. Socialni demokrati smo obdobje intenzivne razprave o 
našem programu vodili na temelju vključevanja in spoštovanja širokega nabora deležnikov. S tem 
smo oblikovali načrt velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030, h branju katerega vas 
vabimo: https://socialnidemokrati.si/drugace/. Naša stališča na področju varnosti v prometu smo 
Socialni demokrati opredelili na straneh 198-199.  
 
Varnost v prometu predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki vplivajo tudi na načrtovanje in razvoj 
sodobne prometne infrastrukture. Z načrtovanim povečevanjem deleža potnikov v javnem 
potniškem prometu, katerega hrbtenico bo predstavljal železniški prevoz, pričakujemo 
izboljšanje kazalcev na področju varnosti udeležencev v prometu. Železniški prevoz namreč že 
danes predstavlja najvarnejšo obliko kopenskega prevoza in beleži njanižje število smrti na 
milijardo potnikov na prevoženi kilometer poti. V letih 2011 do 2015 je bil prevoz po železnici 27-
krat varnejši od prevoza z avtomobilom. Hkrati železniški prevoz predstavlja tudi do okolja 
prijaznejšo obliko mobilnosti.  
 
Obenem se zavedamo pomena preventivnih akcij/projektov, katerih cilj je osveščati različne 
skupine udeležencev v prometu, jih opozarjati na nevarnosti, ki jih v prometu predstavljajo 
alkohol, prekomerna hitrost in drugi dejavniki, ki zmanjšujejo pozornost in odzivnost 
udeležencev. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti na ustrezna vlaganja in nadgradnjo obstoječe infrastrukture, zlasti 
na mestih, kjer zaradi njene dotrajanosti, izpostavljenosti ipd. prihaja do ponavljajočih se 
prometnih nesreč, na ustrezne infrastrukturne rešitve za zaščito ranljivejših skupin udeležencev 
v prometu (npr. izvennivojski cestni prehodi čez železnico, ustrezno urejeni hodniki za pešce, 
zagotavljanje varne poti v šolo, varne kolesarske prometne poti itd.) ter na poostren nadzor nad 
prometom, predvsem na tistih prometnih odsekih cest in v naseljih, kjer konstantno prihaja do 
kršitev. 
 
V tem mandatu smo večkrat opozarjali tudi na potrebo po ureditvi (pretiranega) oglaševanja ob 
cestah in avtocestah, ki odvračajo pozornost udeležencev v prometu od poteka prometa in s tem 
vplivajo na zmanjšano prometno varnost: https://socialnidemokrati.si/dejan-zidan-pretirano-
oglasevanje-ob-cestah-ogroza-prometno-varnost/ 
https://socialnidemokrati.si/mag-dejan-zidan-oglasi-ob-cestah-naj-ima-prednost-prometna-
varnost-ali-komercialna-dejavnost/  
 

Stališča SD do vaših vprašanj:  
 
 
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 
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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.  
 
Podpiramo uvedbo merljivih ukrepov in kazalnikov uspešnosti ukrepov državnih organov, nismo 
pa naklonjeni uvajanju posebnih nagrad/spodbud za delo državnih organov, saj ocenjujemo, da 
gre za njihovo temeljno dejavnost, za uspešno in učinkovito izvajanje katere so že sedaj odgovorni 
predstojniki organov. Odgovornost za doseganje ciljev na najvišji politični ravni spada zraven, 
(ne)uspeh izvajanja posamičnih politik pa je zaupan presoji javnosti, ki slednjo lahko izrazi skozi 
različne že uveljavljene demokratične načine in poti. 
 
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 
 
8. Alkohol in prepovedane droge postanejo primarni vzrok prometnih nesreč in ne zgolj 
sekundarni.  
 
DA 
 
9. Dvig regresnega zahtevka zaradi povzročitve hude prometne nesreče zaradi alkohola ali 
prepovedanih drog iz 13.560 € na 130.000€.  
 
Z vidika načela sorazmernosti takšnemu predlogu nismo naklonjeni, vendar ocenjujemo, da je 
potrebno kaznovalno politiko urediti ustrezno stopnjujočo. Potreben je večji nadzor in 
uveljavljanje zakonodaje, izboljšanje kulture vožnje, idr. Naša stališča glede aktualnih sprememb 
kazenskih sankcij smo že izpostavljali: https://socialnidemokrati.si/dejan-zidan-so-obcutno-nizje-
kazni-za-prehitro-voznjo-koristen-ukrep-za-prometno-varnost/  
 

https://socialnidemokrati.si/dejan-zidan-so-obcutno-nizje-kazni-za-prehitro-voznjo-koristen-ukrep-za-prometno-varnost/
https://socialnidemokrati.si/dejan-zidan-so-obcutno-nizje-kazni-za-prehitro-voznjo-koristen-ukrep-za-prometno-varnost/


 

 

10. Sistematična in učinkovita pravna ureditev kaznovalne politike od prekrška do kaznivih 
dejanj, z modernimi pristopi penologije.  
 
Da, izpostavljamo tudi potrebo po bolj skladni evropski zakonodaji, da vse države dosežejo enako 
raven kot najuspešnejše.  
 

11. Stopnja alkohola 0.0 za vse voznike; ne samo mlade in profesionalne voznike.  
 
Da, ob doslednem izvajanju Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih 
ukrepov preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola vidimo nadaljnje, postopno znižanje 
dovoljene vsebnosti alkohola v krvi za določene skupine voznike kot smiseln ukrep.  

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 
 
 
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 
 
17. Uvajanje IT nadzora kršitev (vožnja v rdečo luč, uporaba mobilnih naprav in drugih 
distraktorjev …). 
 
Podpiramo uvajanje sodobnih IT rešitev tudi za izvajanje nadzora posameznih kršitev v prometu, 
vendar na način, da na ustrezen in učinkovit način zavarujemo udeležence v prometu pred 
morebitnimi zlorabami in nedovoljenimi posegi v njihovo zasebnost. 
 
 



 

 

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.  
 
Ne, saj smo mnenja, da mora biti cilj lokalnih skupnosti izvajati tovrstna prizadevanja brez 
posebnih obljub oz. denarih nagrad. Gre za dragocenost naših življenj in našega zdravja in vsi 
skupaj, od posameznikov, organizacij, oblastnih organov na različnih nivojih, si moramo 
prizadevati za uresničevanje tovrstnih ciljev. 
 
19. Umestitev območij umirjenega prometa, con 30, v okolici vrtcev, šol, spalnih sosesk v 
vsaki lokalni skupnosti.  
 
DA 
 

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.  
Opredeljeno zgoraj.  
 
 


