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Novi koncepti 

• Predvidljive ceste (Self-Explaining ROads) 

 

• Ceste, ki odpuščajo napake (Forgiving Roads) 

 

• Preverjanje varnosti cest (Road safety audit/Inspection) 

 

• Inteligentni transportni sistemi 

 

• Hitro izvedljivi preverjeni ukrepi, ki dajejo takojšnje 

    rezultate, z visokim razmerjem koristi/stroške 
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Najpogostejše pomanjkljivosti in možni 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 
konstrukcije obcestnih 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 
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Problematika 



Najmanj 3 zvezdice EuroRAP – standard za varnejše ceste v Evropi 

Učinkovitost 
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Primeri 
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Hitro izvedljivi ukrepi na cestah 
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Hitro izvedljivi ukrepi na cestah 
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Hitro izvedljivi ukrepi na cestah 
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