
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: PROMETNO VARNOSTNI VIDIK ASISTENČNIH SISTEMOV V 
OSEBNIH AVTOMOBILIH 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko 
 
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV CELJE 
 
ICK Inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Avtomobilska panoga v avtomobile vgrajuje vedno bolj napredne asistenčne sisteme, odločitev za 
njih pa je v veliki meri še vedno odvisna od potrošnikov/voznikov. Raziskave v tujini kažejo, da je 
poznavanje teh sistemov zadostno, uporaba pa iz različnih razlogov temu ne sledi. Glavni problem, 
ki ga projekt razrešuje, je pomanjkanje raziskav in informacij o dostopnosti in uporabi asistenčnih 
sistemov na ravni savinjske statistične regije in širše v Sloveniji. Sekundarni problem pa predstavlja 
pomanjkanje informiranja voznikov, še posebej na regionalni ravni, kjer lahko zagotovimo bolj ciljno 
ozaveščanje. Tudi Evropska unija je prepoznala korist asistenčnih sistemov, saj postavlja vedno 
večje zahteve glede obveznih asistenčnih sistemov v avtomobilih, ki se prodajajo na evropskem 
tržišču. Poleg že obveznih, bo v naslednjem desetletju postopoma uvaja še dodatne obvezne 
asistenčne sisteme, kot so asistenca za ohranjanje voznega pasu, opozarjanje na prekoračeno 
omejitev hitrosti ter zaviranje v sili. S tem bodo postopoma vsi vozniki imeli dostop do naprednih 
asistenčnih sistemov, kar pomeni, da bosta njihovo (ne)poznavanje in (ne)uporaba neizogibno 
vplivala na prometno varnost in obnašanje voznikov. Projekt je naslovil tudi ta problem, saj je 
identificiral možne strategije ozaveščanja uporabnikov/voznikov in morebitne prepreke pri 
implementaciji oziroma povečani uporabi asistenčnih sistemov ter jih tudi preizkusil v praksi. 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V sklopu projekta so se izvedle tri osnovne vsebinske faze: teoretični pregled področja, raziskava 
na podlagi ankete in intervjujev ter terenska raziskava. 
S pregledom strokovne in znanstvene literature smo identificirali obstoječe asistenčne sisteme v 
osebnih avtomobilih ter njihova področja namembnosti in uporabe, na podlagi tega pa proučili, kako 
uporaba teh sistemov vpliva na prometno varnost ter omogoča širše družbene koristi ter kako vpliva 
na vedenje voznikov. S pregledom ponudbe na slovenskem tržišču smo ugotovili, kakšni sta njihova 
ponudba in dosegljivost v slovenskem okolju. 
Z raziskavo na podlagi ankete in intervjujev med vozniki in prodajalci osebnih avtomobilov smo 
ugotovili, v kolikšni meri so ljudje seznanjeni z asistenčnimi sistemi v osebnih avtomobilih, v kolikšni 
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meri jih imajo v svojem vozilu in v kolikšni meri jih uporabljajo ter na podlagi česa se odločajo za 
njihov nakup in kaj bi jih prepričalo za uporabo v večji meri. 
S terensko raziskavo v kombinaciji z intervjuji smo na poligonu za varno vožnjo izvedli terensko 
testiranje avtomobilov z različnimi nabori asistenčnih sistemov ter ugotavljali, koliko jim uporabniki 
zaupajo, kako jih uporabljajo ter kako se je njihov odnos do asistenčnih sistemov spremenil z večjim 
poznavanjem. 
V vseh treh fazah so sodelovali vsi trije partnerji ter vsi študenti. Naloge študentov so bile 
razdeljene na način, da so bili vsi študenti seznanjeni z vsemi aktivnostmi in so pri njih sodelovali, 
vendar so posamezne naloge in aktivnosti nadzirali in vodili tisti študenti, za katere je posamezna 
naloga in posledično pridobljene kompetence najbolj relevantna v skladu z njihovim poklicnim 
področjem. FL UM je prevzela koordinacijo in vodenje projekta in posameznih aktivnosti ter notranje 
komunikacije. Vsebinski del projekta so vsi trije mentorji/sodelavci spremljali ter pri njem svetovali in 
kontrolirali vmesne rezultate, ZŠAM še posebej na področju uporabe asistenčnih sistemov in 
sodelovanja z različnimi kategorijami voznikov ter analizi njihovega obnašanja, ICK pa je prinesel 
svoje izkušnje na širšem področju mobilnosti ter avtomobilizma in komuniciranja z javnostmi na 
področju mobilnosti. FL UM je vsebinski del podpirala prek strokovnega in znanstvenega 
poznavanja problematike varnosti v prometu ter mobilnosti.  

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Na podlagi ugotovitev vseh treh faz so končni rezultati projekta: - analiza prednosti in slabosti 
asistenčnih sistemov v avtomobilih z vidika voznika, okolja, prometne varnosti, onesnaževanja in 
ostalih relevantnih dejavnikov, - poročilo o razširjenosti in uporabljanosti asistenčnih sistemov v 
osebnih avtomobilih v Sloveniji in savinjski regiji, - identifikacija faktorjev, ki na strani 
kupca/uporabnika/voznika vplivajo na odločitev za uporabo asistenčnih sistemov ter na zaupanje v 
njihovo delovanje, - izdelana priporočila za uporabo asistenčnih sistemov s predlogom strategije za 
povečanje zavedanja o uporabnosti in koristih uporabe asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih 
z vidika prometne varnosti, - analiza odnosa voznikov do asistenčnih sistemov in njihove uporabe v 
odvisnosti od njihovega poznavanja, starosti, spola in podobno, na podlagi terenskega testiranja, - 
prek vključevanja in obveščanja javnosti prek različnih medijev in družabnih omrežij bomo prispevali 
k večji ozaveščenosti voznikov glede možnosti uporabe asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih 
ter posledično pripomogli k večji prometni varnosti na slovenskih cestah. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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