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V Sovodnju nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti 
Prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« viša prometno varnost in zmanjšuje število (pre)hitrih voznikov 

 
Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na 
nevarnem cestnem odseku skozi Sovodenj, v neposredni bližini podružnične osnovne šole in vrtca, 
postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Z njim bodo poti šolarjev, vrtčevskih otrok in 
drugih pešcev varnejše. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v 
katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 12 slovenskih 
občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V prvem tednu po 
vključitvi prikazovalnika v Sovodnju se je povprečna hitrost zmanjšala za 2 km/h, delež prehitrih 
voznikov pa je upadel za 8 odstotnih točk. 
 
Če nam uspe vplivati na zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za 1 km/h, po podatkih Javne agencije 
RS za varnost prometa pripomoremo k upadu nesreč v naseljih za 4 odstotke, zunaj naselij pa za 2 
odstotka. Ker je torej že manjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, je 
umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega 
delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč. 
 
Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med 
katerimi je tudi Občina Gorenja vas - Poljane, je nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Ključni cilj 
projekta je zmanjšanje deleža prehitrih voznikov na izbranih nevarnih odsekih, kjer so najbolj 
izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki postavljeni v 
pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za približno 4 odstotke 
pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov. 
 
Nevaren odsek 
V Občini Gorenja vas – Poljane so prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50 namestili v neposredni 
bližini Podružnične osnovne šole in vrtca Sovodenj, kjer cesta številnim okoliškim osnovnošolcem in 
vrtčevskim otrokom služi kot šolska pot. Ker se cesta na omenjenem odseku spušča, so hitrosti kljub 
nižji omejitvi na tem področju pogosto visoke. »Veseli nas, da smo v sodelovanju z Zavarovalnico 
Triglav in Siproniko uspeli namestiti prikazovalnik hitrosti tudi na šolski poti na Sovodnju. Glede na 
dobre izkušnje na ostalih lokacijah v občini, kjer imamo že nameščene prikazovalnike hitrosti, bo nov 
prikazovalnik tudi na Sovodnju zagotovo pripomogel k zmanjševanju hitrosti in večji varnosti predvsem 
najmlajših udeležencev v prometu,« je povedal Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
Rešitev pa ni pomembna le za voznike. Prikazovalniki so ključni tudi za učence, vrtčevske otroke in 
druge pešce. »Tudi na podeželju, v vasi kot je Sovodenj, je prav, da skrbimo za varnost vseh udeležencev 
v prometu, posebej najšibkejših. V želji, da bodo vsi vozniki opazili ukrepe, ki smo jih za varnost v 
prometu uvedli v zadnjih 20 letih, ter da se bodo učenci pešci odgovorno vključevali na prometne 
površine, je bil vložen trud in vsak evro, tako s strani Zavarovalnice Triglav, Sipronike in občine Gorenja 
vas - Poljane. Zato je na mestu misel, da je zares vredno le tisto, kar naredimo dobrega za druge,« je 
ob odprtju sistema dejala Mika Burnik, vodja Podružnične šole Sovodenj. 
 
Inovativna in učinkovita rešitev 
Prikazovalniki hitrosti shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ti pa so vidni na spletnem portalu 
www.vi-vozite.si. Tako sistem predstavlja inovativno in učinkovito rešitev ter je pomembno orodje za 
analizo podatkov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje hitrosti. »Pozitiven učinek postavitve 
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prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE« se je v skladu s prakso iz občin, kjer prikazovalniki že stojijo, tudi v 
Sovodnju v Občini Gorenja vas - Poljane pokazal že kmalu po postavitvi prikazovalnika. Da bi delež 
prehitrih voznikov še zmanjšali, pa je treba ažurno spremljati podatke na portalu »Vi vozite« in se po 
potrebi odločati za dodatno ukrepanje,« je razložil direktor Sipronike Marjan Kržišnik. 
 
Za varnejšo prihodnost 
Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. S 
ciljem ustvarjanja varne prihodnosti so v največji slovenski zavarovalnici podprli tudi postavitev 
prikazovalnika hitrosti v Sovodnju. »Rezultati pretekle sezone projekta so pokazali, da prikazovalniki 
»Vi vozite« učinkovito umirjajo hitrosti. Zato smo v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Občino Gorenja 
vas - Poljane podprli tudi postavitev prikazovalnika v Sovodnju, ki bo pripomogel k večji varnosti 
najranljivejših udeležencev v prometu – šolarjev, vrtčevskih otrok in drugih pešcev,« je pojasnila Janka 
Planinc, direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav. 
 
Večjo varnost podpirajo tudi nogometaši 
Prizadevanja za varnost v cestnem prometu so podprli tudi člani Nogometnega kluba Triglav Kranj, ki 
nastopa v prvi slovenski nogometni ligi. »V našem klubu trenira več kot 350 mladih nogometašev. 
Najmlajši med njimi svoje prve nogometne korake opravijo že pri štirih letih. Zato vemo, kako 
pomembno je, da zanje zagotovimo zdravo in varno okolje, v katerem lahko razvijajo svoje sposobnosti, 
odkrivajo svoje talente in raziskujejo svoja zanimanja. K bolj varnemu okolju v Sovodnju bo gotovo 
prispeval tudi novo postavljeni prikazovalnik hitrosti,« je ob odprtju dejal Beno Fekonja, predsednik 
Nogometnega kluba Triglav Kranj. 
 
Slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav so s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« 
MHP50 doslej opremili že 29 nevarnih cestnih lokacij, s skupnimi močmi pa bodo do konca letošnjega 
leta poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu v skupno kar 30 občinah po vsej državi. 
 
Graf: Prikaz primerjave porazdelitve izmerjenih hitrosti ob izključenem (od 4. do 11. 9. 2017 ) in 
vključenem (od 11. do 18. 9. 2017) prikazovalniku 
 

 

Dovoljena hitrost na tem odseku znaša 30 km/h. 


