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Kako povečati prometno varnost
TV SLOVENIJA 1, 23.03.2017, DNEVNIK, 19:09
MANICA J. AMBROŽI (voditeljica): Slovenija med Evropskimi državami žal spada med tiste v
katerih je prometna varnost podpovprečna. Naši državi je pred leti z različnimi preventivnimi
ukrepi in s spremembami zakonodaje že uspelo izboljšati črno statistiko. V zadnjih dveh letih pa s
je prometna varnost na slovenskih cestah spet zmanjšala. V Ljubljani so pripravili mednarodni
posvet o tem kako to spremeniti.
SARAH NEUBAUER (novinarka): Tako je videti zemljevid evropske prometne varnosti. Najmanj
žrtev so na milijon prebivalcev lani terjale britanske, norveške, švedske in švicarske ceste.
Slovenske pa dvakrat toliko.
ANTONIO AVENOSO: Slovenija je leta 2015 dobila nagrado za varnost v prometu, ker so se
razmere močno izboljšale. V zadnjih dveh letih pa so s žal poslabšale. Lani se je število smrtnih
žrtev povečalo na 8%.
NEUBAUER: Lani je na naših cestah umrlo 129 ljudi kar je 21 več kot leta 2014. Vzrokov zato je
sicer več in vsi niso statistično preverljivi toda:
IGOR VELOV (Agencija za varnost prometa): Tudi varčevanje je verjetno vplivalo na to, da se je
tako zmanjšal nadzor, preventivne aktivnosti in tudi vlaganje v cestno infrastrukturo.
NEUBAUER: Pretekle napake sedaj popravljamo, pravijo odgovorni.
PETER GAŠPERŠIČ: Po letih krize 2010-2014 so bila vlaganja na nivojih približno 50 milijonov
letno. Smo sedaj ta vlaganja povečali do nivoja blizu 200 milijonov v ceste.
NEUBAUER: Na novo zaposlujejo tudi pri policiji. Policisti dobivajo sodobnejšo opremo.
Reševalcem pa ministrica obljublja enotno dispečarsko službo do konca leta.
MILOJKA KOLAR CELARC: Bodo dispečarji imeli pregled nad celotno floto reševalnih vozil v
Sloveniji in bo zaradi tega lahko odzivni čas po posameznem klicu na pomoč hiter.
Kljub celi paleti ukrepov pa je na cesti
NEUBAUER: Kljub celi paleti ukrepov pa je na cesti še vedno ključna previdnost vsakega
posameznika. Med lani umrlimi vozniki na slovenskih cestah jih 1/3 ni bila privezana z varnostnim
pasom.

