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Statistični podatki prometnih nesreč v Sloveniji
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Vir: Policija
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Število prometnih nesreč voznikov motornih koles po 

mesecih

Vir: Policija
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Število prometnih nesreč voznikov mopedov po mesecih

Vir: Policija



voznikov mopedov
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voznikov motornih koles

Posledice prometnih nesreč

Vir: Policija
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LIGHT MOTORCYCLE SAFETY

VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV

AMZS  je v letu 2013 skupaj z evropskimi avtomobilskimi klubi 
ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, 
ADAC – DER ALGEMEINE DEUTSCHE AUTOMOBIL CLUB ter
RACC – REIAL AUTOMOBILE CLUB DE CATALUNYA
aktivno sodelovala v projektu FIA  “LIGHT MOTORCYCLE SAFETY” 

Namen projekta je bil predstaviti varnostna priporočila za
motoriste tako voznikom kot tudi zakonodajalcem in
izdelovalcem lahkih motociklov oziroma skuterjev, saj
vgradnja ABS sistema v lahke motocikle ni obvezna.

Konec oktobra 2013 je v Kemptnu pri ADAC-u potekalo 
testiranje:

- petih različnih motociklov s prostornino motorja do 125 ccm
- s štirimi različnimi zavornimi sistemi
- na različnih stanjih vozišča:

- suho
- s peskom onesnaženo suho ter
- mokro



FIA Road Safety Grant Programme

Light motorcycle safety

7

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY
VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV

ABS REŠUJE 

ŽIVLJENJA

LIGHT MOTORCYCLE SAFETY

VARNOST LAHKIH MOTOCIKLOV
 Cilj projekta je povečati varnost motoristov na podlagi ustreznih ukrepov

 V ta namen se je FIA odločila raziskati najboljše razpoložljive tehnologije, ki 

lahko pripomorejo k izboljšanju varnosti motoristov

 Projekt je poseben poudarek namenil lahkim motornim kolesom do 125  

kubičnih centimetrov prostornine, saj se tako prodaja kot število prometnih 

nesreč s tovrstnimi vozili še vedno povečujejo

 Do leta 2017 bodo morali imeti vsi na novo zasnovani motocikli z motorjem 

prostornine nad 125 kubičnih centimetrov serijsko vgrajen sistem proti  

blokiranju koles med zaviranjem (ABS). To določilo pa ne velja za motocikle s 

prostornino od 50 do 125 kubičnih centimetrov. Slednji bodo morali imeti 

kombinirani zavorni sistem CBS, medtem ko vgradnja ABS sistema ne bo  

obvezna. 



Ugotovitve v raziskavi
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Rezultati testiranja
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V sklopu projekta smo izvedli samostojno raziskavo med udeleženci tečajev 

varne vožnje med motoristi v letu 2013

• odzvalo se je 83 motoristov,

• 56 % udeležencev raziskave vozi naked ali potovalne motocikle, 

• 49 % pa enduro, športne ali super športne motocikle,

• prostornino motorja je v povprečju okrog 800 ccm,

• udeleženci z motociklom prevozijo na leto okrog 6000 km,

• na svojih motociklih je imelo ABS zavorni sistem 52 % udeležencev,

• CBS sistem je imela 23 % udeležencev,

• 76 % je poznalo prednosti ABS zavornega sistema,

• 97 % jih meni, da ABS izjemno poveča njihovo varnost v kritičnih situacijah,

• 97 % se jih bo ob naslednjem nakupu odločilo za motocikel z ABS zavornim 
sistemom,

• 90 % jih meni, da bi morali biti vsi motocikli opremljeni z ABS.
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Raziskava AMZS Centra varne vožnje
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HVALA ZA POZORNOST!

Vabljeni k ogledu demo prikazov na poligonu!

080 2636 - cvv.amzs.si


