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Izhodišča za izdelavo dolgoročnega razvojnega 
načrta obnov državne infrastrukture

• Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa od 2013 do 2022 
(vizija 0, načela varnosti CP, strateški cilji),

• Resolucija o prometni politiki RS (Intermodalnost: Čas za sinergijo),

• evropske direktive in priporočila (npr.: bela knjiga 2010-2020 o prometni politiki),

• cilj: do konca leta 2022 manj kot 35 mrtvih in 230 hudo telesno 
poškodovanih/mio prebivalcev (zmanjšanje za 50%, za izhodišče se uporablja leto 
2011),

• zakoni, uredbe , pravilniki, uredbe, odredbe, navodila, tehnične specifikacije, 
smernice,(ZVCP-1, Zces-1, itd.),

• analiza stanja varnosti cestnega prometa na državnih cestah.

• finančni okvir; proračunska sredstva (proračun 2017/18-stabilen vir financiranja)



Koncept in načela

• trajnostna varnost cestnega prometa s katerim je transportni sistem 
prilagojen človeškim omejitvam,

• cestna infrastruktura naj ne bi bila vzrok za nastanek prometnih nesreč,

• cilj je: preprečevanje nesreč in zmanjšanje njihovih posledic v CP,

• tolerantno cestno okolje za preprečevanje nesreč in blaženja posledic
povezanih z napakami udeležencev v CP,

• izvajanje ukrepov, ki spreminjajo ravnanje udeležencev v prometu k 
varnejšemu obnašanju,

• upoštevanje udeležencev z omejenimi sposobnostmi (otroci, starejši 
udeleženci, invalidi) in

• znižanje družbenih stroškov prometnih nesreč.



Koncept in načela

• varno načrtovanje gradnje in obnove cest,

• upravljanje cestne infrastrukture, nadzor in vodenje prometa naj v 
vseh fazah upošteva varnost na cestah, objektih in v predorih,

• upravljanje prevoza težkih tovornih vozil,

• učinkoviti in stroškovno ugodni ukrepi za zagotavljanje varnega CP,

• učinkovito, pravočasno obveščanje javnosti in udeležencev v prometu 
o razmerah na cestah ter prometu,



Podatki in analize

• podatki o prometnih nesrečah (MNZ),

• podatki o cestah in njihovih 
geometrijskih ter tehničnih lastnostih 
(BCP-DRSI),

• podatki o stanju cest (BCP-DRSI) ,

• poročila o obdobnih in izrednih 
pregledih cest ter cestnih objektov 
(DRSI),

• poročila pregledniške službe v sklopu 
RV (DRSI).

• obvestila in opozorila policije (MNZ),

• objave v medijih, opozorila občin in 
občanov.

• ugotavljanje stanja varnosti CP na DC 
in LC z analizami varnosti na DC v 
pristojnosti DRSI,

• določitev črnih točk in nevarnih 
cestnih odsekov z razvrščanjem 
cestnega omrežja glede na tveganja za 
nastanek CP nesreč,

• analize posameznih potencialno 
nevarnih mest in odsekov s povečanim 
tveganjem za udeležence s predlogi 
ukrepov z ugotavljanjem vzročnih 
povezav med prom. nesrečami in 
stanjem cest ter ukrepi za ublažitev 
posledic prometnih nesreč.







Stanje prometne varnosti na državnih in lokalnih 
cestah



Stanje prometne varnosti na državnih in lokalnih 
cestah



Stanje prometne varnosti na državnih in lokalnih 
cestah



Aktivnosti za izboljšanje varnosti motornega 
prometa in prometa nasploh

• ureditev začasnih (montažnih) in 
trajnih krožnih križišč,

• izgradnja dodatnih pasov za 
zavijanje,

• ureditev cest skozi naselja,
• osvetlitev križišč in cest skozi 

naselja,
• sanacija drsnih odsekov,
• obnova vozišč in preplastitve cest 

ter križišč,
• izgradnja pločnikov izven naselij,
• sanacija nevarnih mest (ČT) in 

odsekov

• sanacija usadov in odprava zožitev,
• vzpostavitev preglednih polj in 

zavarovanje brežin ter objektov 
proti plazovom,

• obnova in nadomestitev dotrajane 
prometne signalizacije in opreme,

• postavitev sodobne opreme za 
ugotavljanje stanja cest in prometa  
ter zagotovitev varnosti,

• posodabljanje dopolnitev 
informacijskega sistema za 
ugotavljanje razmer na cestah in v 
prometu



UKRE

P 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KRIŽ 7.781.136 9.701.809 7.151.334 3.639.125
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UKRE
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URED
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PN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Št. 636 517 517 472 536 527 489 463



Število umrlih motoristov glede na kategorijo ceste, 
od 2010 do 2014



Aktivnosti za izboljšanje varnosti voznikov motornih 
koles 

• spremljanje in analiziranje nezgodnega dogajanja, kjer so udeleženi 
vozniki motornih koles,

• postavitev dodatnih varnostnih ograj, ki preprečujejo zdrse pod ograjo 
in trčenje v nosilni stebriček ograje ter ublažijo telesne poškodbe,

• čiščenja vozišča ob začetku motoristične sezone,

• postavitev opreme za preprečevanje prečkanja divjadi,

• postavitev neprometnih obvestilnih tabel na za motoriste nevarnih 
cestnih odsekih.



Število umrlih pešcev in kolesarjev glede na 
kategorijo ceste, od 2010 do 2014



Aktivnosti za izboljšanje varnosti kolesarjev in 
pešcev

KOLESARJI:

• spremljanje in analiziranje 
nezgodnega dogajanja z udeležbo 
kolesarjev

• izgradnja kolesarske infrastrukture v 
naseljih in izven naselij,

• postavitev signalizacije, ki opozarja na 
prisotnost kolesarjev na cesti,

PEŠCI:

• spremljanje in analiziranje 
nezgodnega dogajanja z udeležbo 
pešcev,

• izgradnja avtobusnih postajališč,

• semaforizacija, osvetlitev in ureditev 
prehodov za pešce,

• izgradnja površin za pešce (pločniki, 
pešpoti)

• ukrepi za umirjanje hitrosti vozil v 
naseljih in pred njimi,

• dodatno označevanje površin za pešce



Namen in cilj obnavljanja in rednega vzdrževanja 
cest

• ohranjanje in izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, 

• obnovitvena dela: cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. 
Izvajajo se občasno   glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti 
ceste; izvajajo se ukrepi investicijskega vzdrževanja-preplastitve daljših 
odsekov, sanacija brežin, sanacija cestnih objektov,…,

• redno vzdrževanje cest: cilj je sprotno zagotavljanje varnega prometa in 
ohranitev dobrega stanja cest. Dela se izvajajo v skladu s prednostnimi 
razredi glede na kategorijo ceste in prednostnimi opravili določenimi z 
izvedbenim programom,

• Izvajanje vzdrževalnih del, ki sproti odpravljajo napake na cestah in 
odstranjujejo vzroke za njihov nastanek z varnimi zavarovanji del na cestah.



Dela rednega vzdrževanja, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na varnost cestnega prometa

• pregledniška služba,

• RV prometnih površin,

• RV cestnih objektov,

• RV bankin,

• RV naprav za odvodnjavanje,

• RV brežin in berm,

• RV prometne signalizacije,

• RV prom. sign., naprav in ureditev,

• RV vegetacije,

• zagotavljanje preglednega polja in 
prostega profila ceste,

• čiščenje cest,

• RV mejnikov,

• RV drugih funkcionalnih površin,

• nadzor osnih obremenitev, skupnih 
mas in dimenzij vozil,

• intervencijski ukrepi in

• zimska služba



Izzivi v prihodnosti
• Izboljšati celoten sistem upravljanja s cestami v smislu stalnega in 

trajnega izboljšanja varnosti na cestah z ocenami vpliva varnostnih 
lastnosti cest,

• izboljšati sistem spremljanja nezgodnega dogajanja na DC v povezavi s 
z varnostnimi lastnostmi, stanjem cest in prometa ter njihovega 
okolja,

• intenzivirati uvajanje sodobnih ITS, ki omogočajo boljšo komunikacijo 
med voznikom in cesto, pretok informacij o stanju cest, prometa, 
vremena in drugih dejavnikov, ki uporabnikom omogočajo varnejšo 
udeležbo v prometu na cestah,

• izboljšati sistem izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov za 
sodobne pristope k reševanju problemov in uvajanju novih tehnologij,



Izzivi v prihodnosti

• prioritetno zagotoviti finančna sredstva za sanacijo odsekov s 
poslabšano prometno varnostjo za nujna obnovitvena ter vzdrževalna 
dela, 

• izvajati aktivnosti za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture, ki  se 
nanašajo na vse faze od načrtovanja, projektiranja, gradnje, 
pregledovanja in vzdrževanja cest.

• glede na vse večje potrebe po uveljavljanju varnosti prometa na 
cestah medsebojno povezati pristojne službe,

• izboljšati sistem spremljanja nezgodnega dogajanja na cestah po 
izvedenih ukrepih na cestah.



Hvala za vašo pozornost


