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Meritve hitrosti v cestnem
prometu - ve6qnje vornosti
oli polnjenje proro6uno?
Podietie Intermatic, d. o. o. ie najvetii dobaviteli merilnikov hitrosti
v Sloveniii in regiii. O zagotavlianiu
prometne varnosti smo se pogovariali s Sa5em Zivkoviiem, ki se v podietiu ukvaria s podrofiem prometa.

Se promelno

kulturo v Sloveniji izboljSuje?
Glede na statistidne podatke se ffend
upadanja smrtnih irtev, prometnih nesret in nesred s hudimi telesnimi poSkodbami nadaljuje, kar pomeni, da

nik, na Nizozemskem recimo vsak drugi.
V zadnjem dasu je veliko govora o pomanjkanju sredstev za nujno potrebno

obnovo slabih drZavnih cest. Neprimerna hitrost na teh cestah je zato Se
toliko bolj nevarna. Po drugi strani pa
ne le, da ni denarja za sanacijo, prehitri vozniki z nesreiami 5e dodatno bremenijo driavni proraiun.

be so tudi inteligentni prikazovalniki,

ki voznike opozarjajo na pribliZevanje

za posameznike ki so vedinoma tudi

prednostni cesti - VIAZNAK.

sami pogosti prekr5karji. Enkrat bi morali obiskati predavanje dru5wa Se vedno vozim - vendar ne hodim in bi hitro
spremenili svoje mnenje. Danes ljudje

Veliko obiin povpra5uje po analizah prometa, ki jih pripravimo s pomodjo nein-

Zelijo, da se hitrosti umirijo.

NaS pristop in nasvet obdinskim redarjem je da se pred meritvami opravi
ustrezna statistika in preveri, ie so meritve potrebne. Tako je pomembna izbira
lokacij, kjer se meritve opravljajo [Solske
poti, pogoste nesreie. ..J, hitrost pri kateri merimo, pogostost meritev itd. Obdine

Kok5no je sploh moinosl, do nqs
ujomejo zorodi prehilre voinje?
ee vzamemo dolZino cestnega omreZja v

Koleil so 5e drugi ukrepi, ki pdpomorejo k zogotovljonju ve6je prometne vornosli?

Sloveniji in Stevilo stacionarnih radarjev,

Leta 2008 je bila sprejeta stroija zako-

Evropi (Nizozemska, Francij4 Nemdija), bi morali imeti v Sloveniji postavljenih okoli 300 stacionarnih radarjev.
V resnici jih imamo okoli 20 - vedino na
avtoceStah, ki Ze tako veljajo za najbolj
varne ceste pri nas. Zanimivo je tudi, da

je bil v Sloveniji kaznovan vsak 25. voz-

dobavili prrri prikazovalnik hitrosti 'VI
VOZITE' in danes so postali uveljavljen
natin'prijaznega' umirjanja prometa.
Ved kot 300 na5ih naprav obdine ne
uporabljajo le za opoza4anje na hitros!
temvet preko njih pridobivajo tudi statistitne podatke. Novosti na5e ponud-

Pozitivno je, da je takih vedno manj. Gre

rezultat dobre prakse je, da 5e nobena od
40 obiin ni prekinila iwajanje meritev.
Stevilo prekrSkov, ki jih beleZimo, se je
v povpretju zmanj5alo zavetkot30 o/o.

v

Prikozovolnike hitrosti, ki so del
vo5e ponudbe, no cesloh zosledimo kor pogosfo.
Tako je. Ze leta 1999 smo v Sloveniji

Nosprolniki merifev pogosfo odgovorjojo, do gre le zo pobironje
denofio. Koko jim odgovorjole?

smo na pravi pot. Dober zgled, ki mu v
prometu posvedamo premalo pozornosti, ima na voznike velik vpliv. ee vetina
upoSteva omejitev hitrosti, bodo ostali
sledili - danes ti nekomu odstopi5 prednost jutri bo nekdo tebi. Zanimivo je
opazovati voLnjo v Nemdiji, kjer voznik
pred vstopom v naselje obvezno upoiasni in ostali ravnajo enako.

ki je na tem omreZju postavljenih, in ga
primerjamo z najbolj varnimi drZavami

nosti so zasluZne Stevilne organizacije,
podjetja in posamezniki, ki delujejo na
tem podrodju. Za varnost je pomembna
dobra prometna infrastruktura, ustrezno nairtovanje cest veliko pa se lahko
naredi fudi s cenovno ugodnimi preventivnimi ukrepi.

veiinoma

naSa

vazivnega Stevca Viacount. Pridobljeni
podatki so podlaga pri odlodanju o nadaljnjih ukrepih. Problematitni so tudi
slabo oznateni prehodi za peSce, ki jih
Iahko opremimo s posebnimi LED sve-

tilkami, ki prehod ustrezno owetlijo in
LED utripalkami, ki so lahko vgrajene v
cesto ali postavljene nad prometni znak.
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priporotila upo5tevajo in

nodaja za prometne prekr5ke, redar-

swa so dobila pooblastila za nadzor
hitrosti in policija je postavila mreZo
stacionarnih merilnikov hitrosti. Do
danes se negativna statistika modno izbolj5uje, izjema je le leto 2011.
To so le nekateri dejavniki, saj je prometna varnost kompleksen in dolgotrajen proces. Za veianje prometne var-
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Novost na slovenskem trgu so tudi
Stevci peScev in kolesarjev. Ti se upo-

rabljajo predvsem Za promocijo kolesarjenja in bodo 5e posebej aktualni
naslednje leto, ko bo Ljubljana zelena
prestolnica Evrope.
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