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Na ravni EU:

• zaradi različnih (in več) vzrokov se novi veliki cestni infrastrukturni objekti naslednjih nekaj let ne bodo 
gradili,

• potrebno poiskati ukrepe za povečanje pretočnosti obstoječe cestne infrastrukture ob nezmanjšani 
ravni prometne varnosti (kot kaže, je bilo to tudi bistvo Direktive 2008/96),

• ''skrite rezerve'' iskati v edukaciji udeležencev v prometu in dvigu ravni prometne varnosti obstoječe 
cestne infrastrukture (in tiste, ki je v eni od že začetih faz (planiranja, projektiranja ali gradnje),

• podpirajo se ''mehki''‚ oz. ''kozmetični'' ukrepi (praviloma stroškovno ugodni)
• dovoljeni različni scenariji (tudi administrativni in sistemski) in različni pristopi dvigu ravni prometne 

varnosti na že zgrajeni cestni infrastrukturi,
• eni izhajajo iz človeka (uporabnika), drugi pa iz dinamike vožnje, fizikalnih količin ....

Kaj se dogaja drugje na tem področju?

- na ravni EU
- na ravni posameznih držav



PRISTOPI DVIGU PROMETNE VARNOSTI, KI IZHAJAJO IZ ČLOVEKA

Danes v EU - več pristopov dvigu ravni prometne varnosti, ki izhajajo iz 
odgovornosti človeka.

Dva najpomembnejša pristopa: švedska ''Vizija nič'' in nizozemski 
''Koncept trajnostne varnosti''. 

Groba ločnica: Švedski koncept - uskladitev koralacij med voznikom in 
vozilom; 
Nizozemski koncept - vsebuje še tudi zakonodajo, kot 
pogoj za doseganje končnega cilja (V-V-O-Z).

Razlika med konceptoma tudi v tem, da pri:

• švedskem konceptu gre za ''vizijo'' (približevanje cilju, vendar brez 
točno določenega trenutka doseganja tega cilja), 

• nizozemskem pa za takojšnje aplikacije in merjenje učikov izvedenih 
ukrepov (zato nam je tak pristop nekoliko bližji).



PRISTOPI ZAGOTAVLJANJU VARNEJŠIH CEST

Več pristopov dvigu ravni prometne varnosti = več pristopov 
zagotavljanju varnejših cest.

Dva izmed njih sta:

• ceste, ki odpuščajo napake voznikov (''error-forgiving roads'') in
• samopojasnjujoče (predvidljive) ceste (''self-explaining roads'').

Danes v znanstveni in strokovni literaturi – prispevki  o tem, kateri 
pristop je boljši. 

V SLO v tem trenutku na tem področju sicer na začetku, imamo pa kar 
nekaj tujih spoznanj in izkušenj, hkrati pa tudi nekaj raziskav (predvsem 
izvedenih na fakultetah, kot magisteriji ali doktorati)!



CESTE, KI ODPUŠČAJO NAPAKE VOZNIKOV

Definicija:

Pri cestah, ki odpuščajo napake voznikov, gre za inženirski pristop, ki
uporablja tak način projektiranja cest in obcestja ter uporabo takih
ukrepov in naprav, da je v največji možni meri zagotovljeno, da do
prometnih nesreč ne prihaja, če pa do njih že pride, da so posledice teh
nesreč čim manjše.



UREDITVE IN SITUACIJE, KI NE ODPUŠČAJO NAPAK VOZNIKOV

V tujih raziskavah se praviloma uporablja naslednja delitev:

• točkovne fiksne ovire (samostojna drevesa, drevoredi, stebri javne razsvetljave,
portalov, električne napeljave, telefonski drogovi, oporni stebri, zidovi, ograje
mostov, začetki varnostnih ograj, velike skale, prepusti, hidranti, robovi objektov
neposredno ob cesti ...



• vzdolžne fiksne ovire (cestni jarki, pobočja in brežine, varnostne ograje, robniki, 
zidovi, reke in potoki ...)



• premikajoče se nevarnosti (kmetijska mehanizacija, kolesarji, pešci, 
pravokotno (in tudi vzdolžno) parkiranje ob vozišču.



Ustrezna funkcionalna kategorizacija cest

Posamezne ceste imajo različne funkcije. 
Zato je potrebno zagotoviti: dejanska uporaba = predvidena uporaba
Tranzitni promet ne sodi na ceste s dostopno funkcijo, lokalni promet ne 
sodi na ceste s tranzitno funkcijo. 

Ta zahteva vpliva na oblikovanje cest: 
Ceste s dostopno funkcijo ne bi smele nuditi hitrejše, alternativne poti 
tranzitnemu prometu. 
Ceste s tranzitno funkcijo ne bi smele nuditi direktnega dostopa k domu, 
šoli, pisarnam, tovarnam, športnim objektom itd.

SINTEZA TUJIH PRIPOROČIL – SMERNICE

Danes v tuji literaturi - veliko število ukrepov za zagotovitev prometno varne 
cestne infrastrukture.

Izpostavlja se več ukrepov, nekateri med njimi pa so:



Zmanjševanje nevarnosti zaradi mešane funkcije ceste

Če cesta že ima mešano funkcijo in jo bo morala imeti še nekaj časa v
prihodnosti – ukrepi za zmanjšanje možnosti konfliktov med hitrimi
udeleženci (praviloma v tranzitu) in počasnim (lokalnim) prometom.

Možnosti zmanjševanja konfliktov je več:
• administrativni (prepovedi vožnje določenim vrstam udeležencev ali prepoved

vožnje ob določenem času),
• fizično ločevanje različnih vrst udeležencev,
• ukrepi za umirjanje hitrega tranzitnega prometa.



Različna načina projektiranja cest v in izven naselja

Projektiranje cest v naselju – upoštevati predvsem gabarite vozil in njihove
vozno-dinamične lastnosti, dejstvo, da gre za mešano funkcijo ceste in
omejitev hitrosti na 50 km/h ali tudi manj.
Širine prometnih pasov največ 3.25 m, polmeri krožnih lokov majhni,
prehodnice naj se ne uporabljajo, zagotoviti fizično ločevanje motoriziranega
in nemotoriziranega prometa ... – SPOROČILO VOZNIKU, DA GRE ZA
CESTO V NASELJU!

Projektiranje cest izven naselij - upoštevati predvsem kriterij ustrezne
hitrosti, ki se zagotovi z ustreznim potekom trase, prehodnicami, vijačenjem,
ustrezno širokimi prometnimi pasovi (3.25 do 3.75 m), ustreznimi preglednimi
razdaljami, strogo ločitvijo počasnega prometa, ustrezno zasnovanimi križišči
in usklajenostjo med ''dovoljena hitrost – dejanska hitrost – zasnovalna
hitrost''.

Dva pravilnika!? Zakaj ne, saj ne bomo edini!



Zagotovitev ustreznega odvodnjavanja cest

Do aquaplaninga lahko pride že pri hitrosti 80 km/h!

Zelo pomembno je odvodnjavanje meteornih voda na mestih, kjer je skoraj 
''nična točka''!

Sistem vzdolžnega odvodnjavanja je lahko smrtno nevaren za voznika!



Zagotovitev ustreznega prečnega profila ceste

Izbira elementov prečnega profila in njihovih dimenzij - odločilnega pomena!

Prometno varnostno sporne so: 

• preširoke dvopasovne ceste z asfaltiranimi obojestranskimi odstavnimi pasovi in
• štiripasovne ceste brez vmesnega ločilnega pasu. 

V prvem primeru - zloraba asfaltiranih odstavnih pasov (umetni nastanek ''tripasovnice'' 
oz. ''štiripasovnice''), počasni se ''umikajo'' hitrejšim, problem nastopi na premostitvenih 
objektih (kjer je praviloma zožitev).



V drugem primeru lahko prihaja do zavestnega ali nezavestnega prehajanja na 
nasprotno smerno vozišče. 

V obeh primerih je velika nevarnost nastanka čelnih trkov!

Drugi, še večji varnostni problem nastopi, ko se prečni profil v trenutku preveč 
zoži, prisoten pa je velik delež težkega prometa!



Zagotovitev ustrezne preglednosti

V vsaki točki ceste - ustrezna preglednost za pogled na potek trase 
ceste (seznanjanje s potekom trase ceste v nadaljevanju), potrebno 
preglednost za zaviranje in prehitevanje, preglednost ponoči, 
preglednost do potencialno nevarnih mest na cesti (križišč, 
prehodov za pešce ...).



Zagotoviti takšno obcestje, ki odpušča napake voznikov!

Obcestje oblikovano in urejeno tako, da ne prihaja do sunkovitega 
zmanjšanja hitrosti (ali popolne sunkovite zaustavitve vozila) zaradi trka 
s togo fizično oviro (oblikovanje cestnih brežin, ukrepi za ''dušenje 
kinetične energije'', brez fiksnih ovir znotraj ''varnostne cone''...



Samopojasnjujoče oz. predvidljive ceste (''self-explaining roads'')

- vse več držav, ki prehajajo na ta sistem (razen Nizozemske, Nemčije, 
Francije, Belgije od lanskega leta tudi Italija),

- od letos tudi Slovenija



- Primer Slovenije



‘‘Mehki‘‘ in malo ‘‘manj mehki‘‘ ukrepi za izboljšenje ravni prometne 
varnosti obstoječih cest

- Italija, Avstrija, Hrvaška: zimske gume do 15.04; pri nas do 15.03,
- Avstrija, Hrvaška: minimala globina dezena zimske gume 4 mm, pri nas 3,
- Francija: s splošnim predpisom na AC omejitev 130, v dežju 110, sneženje 100 km/h,
- Francija: obojestranski svetlobni znaki – rdeči X ali zelena puščica navzdol 
- Italija: novi AC predori - odstavni pas,



- Ropotne črte:

V ZDA, Kanadi, na Japonskem in v nekaterih EU državah - razširjen prometno varnostni ukrep za pomoč 
voznikom, ki bi lahko nehote zapeljali čez robno črto in zdrsnili z vozišča. 

Švedska - eden izmed ukrepov za zagotavljanje »forgiving roads«, vgrajujejo že od leta 1998; 
Nemčija – testno polje v dolžini 36 kilometrov, primerjalna raziskava pokazala zmanjšanje nesreč, 
Avstrija - od leta 2003 so ropotni trakovi v uporabi na vstopih in vzdolž sredinske neprekinjene talne označbe 
predorov z dvosmernim prometom.

Slovenija: 2016 testovna dionica



- Hrvaška

- prepoved vožnje tovornih vozil v času turistične sezone (NAREDBA O OGRANIČENJU

PROMETA NA CESTAMA NN 64/09

- tudi sobota zjutraj, in tudi petek (v določenih primerih!)



- Avstrija

- AC: ob vseh rekonstrukcijah nadomeščajo JVO z BVO,
- mini BVO tudi v primeru delovišča,
- informativni plakati na ograjah nadvozov


