
Zaključek EU projekta SENSoR 
 

Novinarska konferenca, 27.11.2014 



• Robert Štaba, generalni sekretar AMZS 

• Anton Breznik, Predsednik AMZS 

• mag. Jure Kostanjšek, sekretar komisije za vzgojo in varnost v 
cestnem prometu AMZS 

• mag. Stanislav Zotlar, vodja prometno tehničnega sektorja DRSC 

Govorniki 



Osnovni podatki o projektu 

Financiranje:    SEE Transnational Cooperation   
       Programme 

Vrednost projekta:  1,452,126 €  (179.482 € SLO) 

Trajanje projekta:   26 mesecev 

Zaključek projekta:  november 2014 

Število partnerjev:   12  Grčija, Slovaška, Slovenija, Madžarska, Bolgarija,  

        Romunija, Srbija, Makedonija, BiH, Črna Gora,  
        Albanija, Hrvaška 

Strokovna in  
tehnična podpora:      UL FGG Promentotehniški inštitut 

  



Umrli na cestah/100.000 prebivalcev na SENSoR področju  

6,2 smrtnih žrtev v prometu na  100,000 prebivalcev 
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Stanje cest in obcestja Prometne 
nesreče 

Podatki: nezgode, promet, 
omrežje 

„Risk Rating“ 

Video zajem, obdelava in 
vrednotenje 

„Star Rating“ 

Primerjava obdobij 
„Performance tracking“ 

Safer Roads Investment 
Plan 

Performance 
Tracking 

Protokoli EuroRAP/iRAP/SENSoR 

6.500 km 3.179 km 



Karte tveganja Risk Maps 

• 2006-2008 (EuroRAP) 

• 2009-2011 (EuroRAP) 

• 2010-2012 (SENSoR) 

 
• Predvideno:  2012-2014 
 (EuroRAP, september 2015) 

 

 



Stopnja tveganja „Risk Rating“ – rezultati 2010-2012 



Stopnja tveganja „Risk Rating“ – rezultati 2010-2012 

7,20 

50,20 

73,30 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

AC, HC G1, G2 R1, R2, R3, RT

Avtoceste in hitre ceste Glavne ceste Regionale ceste

Umrli in hudo telesno poškodovani v obdobju 2010-2012 na 
milijardo prevoženih km 



Primerjava obdobij Stopnje tveganja  

 
2006-2008 2009-2011 2010-2012 



Stopnja tveganja „Risk Rating“ - rezultati 

29.000 km 



Star rating: Specialno opremljeno vozilo za terensko delo 

    



Izobraževanje licencirane ekipe inženirjev 



Star Rating – obdelava in vrednotenje 100-m odsekov 



Star Rating – najpomembnejši vrednoteni atributi cest in obcestja 

- Dovoljene hitrosti, omejitve hitrosti ter povprečne hitrosti 

- Število voznih pasov, širina voznih pasov in vozišča 

- Razmejitev smernih vozišč ter razmejitev voznih pasov 

- Robni pasovi, bankine in ropotne črte 

- Horizontalni potek-ukrivljenost cest ter vertikalni potek 

- Obcestne naprave za varovanje in zaščito ter obcestne ovire 

- Stanje voziščne konstrukcije 

- Križišča, prometne obremenitve krakov, izvedba in oprema križišč, priključki 

- Površine in naprave za kolesarje 

- Površine in naprave za pešce – prečkanje vozišča, hoja vzdolž vozišča 

- Raba obcestnega prostora in vpliv obcestnih dejavnosti 

- Prometne obremenitve 



Levo: 

Robni pasovi 

Hodniki za pešce 

Obcestni objekti 

Obcestni prostor 

Raba prostora 

Omejitve hitrosti 
Prometne 

obremenitve 

Motoristi 

Vodenje kolesarjev 

Pešci 

Horizontalni 
potek ceste 

Desno: 

Robni pasovi 

Hodniki za pešce 

Obcestni objekti 

Obcestni prostor 

Tip križišča 

Stanje križišča 

Prometni tokovi 

Zavijalni pasovi 

Priključki 

Prehodi za pešce 

Urejenost prehodov 

Umirjanje prometa 

 

 

Razmejitev smernih 

vozišč 

Sredinske ropotne črte 

Pregledna razdalja 
Sredinske črte 

Nagib vozišča 

Osvetlitev 

Robne ropotne črte 

Parkirana vozila 
Zaščita pešcev 

Širine pasov 

Število pasov 

Stanje ceste 
Obraba 

„Star rating“ - atributi 



Dodana vrednost infrastrukture k prometni varnosti 

• Preprečevanje konfliktnih situacij 

• Možnost reagiranja v primeru konfliktne situacije 

• Nivo zaščite udeležencem v primeru prometne nesreče 

 

Najpogostejši tipi prometnih nesreč: 

• Čelna trčenja 

• Bočna trčenja v križiščih in na priključkih 

• Zdrsi vozil s ceste 

• Nesreče s pešci in kolesarji 



„Star rating“ - rezultati 

19.000 km 



Slovenia Star Rating 

„Star rating“ - rezultati 



Rezultati ocenjevanja cest in obcestja Star Rating 2013/2014  (3.179km) 
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SENSoR Star Rating 

1-2 zvezdici 3-5 zvezdic 

AC, HC 322,7 km 28,6 % 804,2 km 71,4 % 

G1, G2 386,2 km 59,9 % 258,8 km 40,1 % 

R1, R2 816,5 km 58,0 % 590,5 km 42,0 % 



„Star rating“ –avtoceste in hitre ceste 



„Star rating“ – glavne ceste 



„Star rating“ – regionalne ceste 



„Star rating“ – Primeri razredov ocenjevanja z zvezdicami 

2013: Novi Star Rating kriteriji ViDA 3 

http://www.irap.org/en/about-irap-3/methodology 



„Star rating“ – Primeri pomanjkljivosti 



„Star rating“ – ukrepi ter njihova lokacija 



„Star rating“ – Nabor ukrepov 



„Star rating“ – Nabor ukrepov 

Najpogostejše pomanjkljivosti in predlagani ukrepi: 

 

• varnostne ograje 

• odstranitev ali zaščita ovir v obcestnem prostoru  
       (jarki, prepusti, nezavarovane brežine vkopov, drogovi javne razsvetljave 

        in drevesa, hiše, zidovi in podobno, nosilne konnstrukcije cestnih objektov.....) 

 

• ropotne črte 

• optično vodenje s talnimi označbami 

• širši robni pasovi, tudi z asfaltiranjem bankin 

 

• sredinske razmejitve smernih vozišč 

• zavijalni pasovi v križiščih, urejanje križišč 

 

• pasovi 2+1 na dolgih vzponih ter pasovi za prehitevanje 

• preplastitve 

• širitev voznih pasov 

• javna razsvetljava 
 



Prej/potem 



Dodana vrednost infrastrukture k prometni varnosti 

 Varni vozniki  Varna vozila  Varne ceste 



Za zagotavljanje prometne varnosti članov AMZS in ostalih 
udeležencev v prometu pričakujemo: 
 

• sistematičen pristop na nivoju države k cilju po zagotovitvi 
najnižjega standarda vsaj 3 zvezdice za vse državne ceste z 
nacionalnim programom: 
• prioritete,  
• viri financiranja, 
• terminski plan. 

 

• sistematično periodično ocenjevanje cest po standardih EuroRAP 
• nizkocenovne in hitro izvedljive ukrepe 

• Letno:      8,5 mio €, preprečimo  240 mrtvih in hudo poškodovanih 
• v 20 letih: 170 mio €, preprečimo 4800 mrtvih in hudo poškodovanih 

Sklep 



www.sensorproject.eu 

Hvala za vašo pozornost in varno v prometu! 


