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ZADEVA: PREDLOG ST. 624 - PREVERJANJE PROMETNIH PREDPISOV NA
KRZlSerH

1. PREDLOG :

Predlagatelj predlaga, da policija preverja upostevanje prometnih predpisov na kriiisdih.
Predlaga, da poleg varnostnega pasu preverja tudi uporabo smernikov, voinjo v rdedo lud,
voZnjo dez polno drto, voznjo na kriziSae, ae ga voznik ne more pravo6asno izprazniti itd.

2. VELJAVNA PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI:

Prometna pravila so dolodena z Zakonom o varnosti cestnega prometa. Ta med drugim v 45.
do 48. 6lenu doloda pravila voinje na krizisdih, v 116. do '120. ilenu pa prometno
signalizacijo in svetlobne prometne znake.

3, RAZLOGI ZA NEPRIMERNOST ALI PRIMERNOST NADALJNE OBMVNAVE;

Strinjamo se s predlagateljem, da je spostovanje prometnih predpisov odvisno tudi od
policijskega nadzora. Kot na vedini delovnih podro6ij, smo tudi pri delu na podro6ju
zagotavljanja varnosti cestnega prometa omejeni s kadrovskimi in materialnimi pogoji. Z
ustrezno organizacijo delovnega procesa in usmerjanjem dela policistov Zelimo zagotoviti
optimalno izkorisdenost obstojedih kadrovskih in materialnih virov. Nadzor spostovanja
omejitev hitrosti, voznja pod vplivoma alkohola, agresivna voznja in uporaba varnostnega
pasu so prioritete delovanja policistov na podrodju prometa. Nadzor je usmerjen predvsem
na odseke cest, ki izstopajo s slabso prometno varnostjo.

Kljub temu pa policija ne zanematja niti podrodij, ki so omenjeni v predlogu. V podkrepitev
omejenega naj navedemo samo nekaj najosnovnejsih statistidnih podatkov. Policisti so pri
nadzoru cestnega prometa v letu 2009 ugotovili:

- 1.071 krtitev nepravilnega razvrsaanja na krizisdu oziroma voZnje na kriZisae, ko je
voznik zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na kririsde in oviral ali
onemogodil promet ostalih vozil,

- 8.020 krsitev, ko voznik svoje namere, da zapelje na drug prometni pas ali spremeni
smer voznje, premakne vozilo ali se vkljudi v promet, ni pravodasno in nedvoumno
nakazal s smerno utripalko in se ni prepriaal, da to lahko stori brez nevarnosti za
druge udeleience cestnega prometa ali premoZenje in



- 7.'107 krgitev neupogtevanja rdede lucina gemaforju.

lz podatkov j€ razvidno, da policija izvaja gtevilns in vsebinsko raznovGtne aKivnosli in
ukrepe, s katerim 2€limo vplivati na spostovanje cestnoprometnih predpisov. Zavedamo se,
da je nage delo javno, zato smo 56 posebej veseli predlogov, na podlagi keterih lahko svoje
delo !e izboljsamo. Vsak predlog preudimo in ga upostevamo pli nacrtovanju aKivnosti v
prihodnje.

POSLANO:
1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.
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