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UVODNIK

POVEZANI V VARNO OMREŽJE 

Upravljanje avtocest je ena ključnih funkcij za 
zagotavljanje varnosti in pretočnosti, da lahko 
vozniki vsak dan pridete od ene do druge točke 
svojega potovanja. 

Avtocestni sistem je v glavnini zgrajen projekt, 
ki ga zaradi izpostavljenosti prometnim obreme-
nitvam, vremenskim vplivom in v zadnjem času 
vedno bolj potrebnim tehnološkim nadgradnjam 
označujemo za živ organizem, ki potrebuje skrbno 
upravljanje. 

Strateški cilj upravljanja avtocest je s sodobnimi 
pristopi in odgovorno do okolja optimizirati pretoč-
nost prometa ter zagotavljati varnost in udobnost 
uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest. 

Naše poslanstvo je: 
± optimalno gospodarjenje s cestno infrastruktu-

ro, cestnimi napravami, drugimi nepremičninami 
in napravami 

± ter učinkovito upravljanje s prometom in pro-
metno varnostjo.
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Naši cilji so: 
± zagotavljanje trajnosti in funkcionalnosti infra-

strukture, naprav in telekomunikacij;
± zmanjševanje zastojev, prometnih nesreč in ve-

čanje zadovoljstva uporabnikov;
± povečevanje pretočnosti in zmanjševanje ško-

dljivih vplivov na okolje.

Varnost na cesti zagotavljate sami s svojo zbrano in 
strpno vožnjo ter poznavanjem ukrepov ob izrednih 
dogodkih ali situacijah na cesti. Na drugi strani pa 
za varnost poskrbimo v Službi za upravljanje s pro-
metom in prometno varnostjo, v sodelovanju z dru-
gimi službami DARS d.d. (v nadaljevanju Dars).   

V prvem delu brošure prikazujemo situacije, ki jih 
vozniki lahko doživite na svoji poti, in dodajamo: 
± napotke, kaj lahko pri tem storite sami in 
± kaj za vašo varnost stori Dars. 

V drugem delu brošure, v legendi, pa boste našli 
širša pojasnila k simbolom.
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UVODNIK

V okviru Službe za upravljanje s prometom in pro-
metno varnostjo delujejo strokovnjaki za vodenje 
prometa in prometno varnost, nadzorniki prometa 
v nadzornih centrih in operaterji v Prometno-infor-
macijski center (PIC).

Oddelek za promet je pristojen za varno in tekoče 
odvijanje prometa na AC in HC v Sloveniji. To po-
meni usklajeno delovanje z vsemi službami Darsa, 
zunanjimi deležniki (gasilci, policisti, inšpekcijami, 
civilno zaščito …) ter deležniki iz sosednjih držav 
(nadzorni in prometno-informacijski centri). 

Štirje regionalni in en podporni nadzorni center 
nadzirajo in upravljajo promet na celotnem avto-
cestnem sistemu. 

Oddelek za prometne informacije se ukvarja z zbi-
ranjem in distribucijo prometnih informacij o sta-
nju na vseh državnih cestah v Sloveniji. Tesno je 
povezan s podobnimi centri sosednjih držav. 

Oddelek za prometno varnost je pristojen za ce-
lovito načrtovanje, izvajanje ter spremljanje pro-
jektov in aktivnosti družbe Dars, ki so povezani 
oziroma kakorkoli vplivajo na prometno varnost 
uporabnikov naših avtocest.

VSEBINA

NESREČA NA AVTOCESTI …  8
naj se ne zgodi 

Ko se zgodi …  10
SNEG NA CESTI 

DRUGE NEUGODNE VREMENSKE RAZMERE:  12
žled, toča, burja, megla … 
 
Za mirno pot …  14
INFORMIRANJE PRED ODHODOM 

Ko se zgodi …  16
DELO NA CESTI 

Ko vozim varno … 18 
PO PREHITEVALNEM PASU 

Kako vozim varno …  20
SKOZI PREDOR 

Za varno vožnjo …  22
NAČRTUJEM POT VNAPREJ 

Za varno vožnjo …  24
ZBRANO NA POT 
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NESREČA 
NA AVTOCESTI … 
naj se ne zgodi

Kaj za mojo varnost stori DARS? 

1 24 ur spremlja in upravlja dogajanje na AC in HC iz 
regionalnih nadzorih centrov. 

2 Zagotavlja aktualne informacije o razmerah na avtocestah. 
3 O nesreči (dogodku) obvesti ustrezne službe in jih usklajuje. 

Kaj lahko za prometno varnost storim jaz? 

1 Upoštevam cestnoprometne predpise. 
2 Upoštevam predpisano hitrost vožnje. 
3 Upoštevam ustrezno varnostno razdaljo. 
4 Skrbim za tehnično brezhibnost vozila.
5 Ob zastoju se pravilno razvrstim.

Kaj storim v primeru nesreče?

• Vklopim varnostne utripalke. 
• Obvezno oblečem odsevni telovnik.
• Postavim varnostni trikotnik.
• Za klic na pomoč uporabim stebriček SOS.

1

3 2

1

2 3 54

CI LJ
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Ko se zgodi … 
SNEG NA CESTI

Kaj zame stori DARS? 

1 Skrbi za pluženje, soljenje in spremljanje stanja vozišč.
2 Opozarja na nevarnost, omejitve hitrosti in izločanja.
3 Redno obvešča o stanju na cestah (PIC) ter priporoča 

najugodnejše termine in smeri vožnje. 
4 Redno sodeluje s policijo in drugimi pristojnimi službami.

Kaj lahko storim JAZ? 

1 Vožnjo prilagodim zimskim razmeram  
in se na pot odpravim prej. 

2 Imam zimsko opremo in očiščeno vozilo. 
3 Na avtocesti povečam varnostno razdaljo. 
4 Ne prehitevam plužnih skupin.

1

2 3 4

4 3 2

1

CI LJ



10 11ČLOVEK NE JEZI SE Povezani v varno omrežje

Kaj zame stori DARS? 

1 Redno spremlja dogajanja na in ob avtocestah s pomočjo 
nadzornikov prometa v nadzornem centru in sodelavcev  
na terenu. 

2 Opremlja avtocesto z ustrezno opozorilno signalizacijo 
(znaki, črte, SPIS); po potrebi dodaja dodatne znake 
(prikolice), ki opozarjajo na nevarnosti. 

3 Redno pregleduje stanje avtocest in upravlja prilagoditve 
vremenskim razmeram (npr. prepoved prometa v primeru 
burje na vipavski hitri cesti). 

4 Zagotavlja ustrezno prometno signalizacijo.

Kaj lahko storim JAZ? 

1 Spremljam stanje na cestah in vremensko napoved ter 
se na pot odpravim v ugodnem terminu. Imam ustrezno 
opremljeno vozilo. 

2 Upoštevam napotke in opozorila Darsa (izločanja, 
preusmeritve, omejitve hitrosti). 

3 Ob močnem deževju in toči ter snegu upočasnim vožnjo, 
ne ustavljam v predorih in pod nadvozi. 

4 Ob močni burji upočasnim vožnjo. 
5 Ob močni megli ne prehitevam, povečam varnostno 

razdaljo ter vklopim sprednje in zadnje meglenke. 

DRUGE NEUGODNE 
VREMENSKE 
RAZMERE: 
žled, toča, 
burja, megla …

1

4 23

1

2 43 5

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 24 ur na dan, 7 dni na teden in 365 dni na leto spremlja 
stanje na avtocestah iz regionalnih nadzornih centrov in 
redno pregleduje AC in HC. Informacije pošilja v Prometno-
informacijski center (PIC).

2 Vodi in upravlja bazo podatkov o stanju na cestah.
3 Posreduje informacije o stanju državnih cest prek 

Prometno-informacijskega centra (PIC) – infokanali. 
4 Omogoča podporo voznikom z aplikacijo DARS promet.

Kaj lahko storim jaz?
 
1 Pred odhodom na pot preverim stanje na cestah prek: 
 • spletne strani promet.si; 
 • operaterja na 1970 (Prometno-informacijski center 

 za državne ceste (PIC)) ali odzivnika 080 22 44; 
 • mobilne aplikacije DarsPromet+; 
 • družbenih omrežij (@DARS_si in www.facebook.com/
  Vozimo.pametno);
 • prometnih informacij na radijskih postajah. 
2 Na pot se odpravim spočit in pravočasno. 
3 Sem strpen ob morebitnih zastojih zaradi nesreč, 

gostega prometa ali neugodnih vremenskih razmer. 

Za mirno pot … 
INFORMIRANJE 
PRED ODHODOM 

2

1

3 4 3 2

1

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 Načrtuje in izvaja delo na cesti v terminih, ki so najmanj 
obremenjeni ter na način najoptimalnejše pretočnosti. 

2 Dela izvaja zgolj takrat, ko so nujno potrebna za varnost 
uporabnikov. 

3 Postavlja zapore tako, da ohranja čim večjo možno 
pretočnost. 

4 Redno opozarja o deloviščih, zastojih in morebitnih 
preusmeritvah. 

Kaj lahko storim jaz? 

1 Preden se odpravim na pot, se pozanimam o razmerah in 
deloviščih na cesti ter temu primerno prilagodim termin 
odhoda.

2 Ob cestnih zaporah prilagodim hitrost vožnje in 
varnostno razdaljo. 

3 Pri zožitvah pred zaporo se pravilno vključujem. 
4 Pravočasno in varno se vključim na en vozni pas. 
5 Pozoren sem na signalizacijo in delovišče, kjer vozim 

posebej previdno. 
6 Ob cestnih zaporah sem strpen.

Ko se zgodi … 
DELO NA CESTI

1

4 23

1

32 54 6

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 Zagotavlja ustrezno prometno signalizacijo. 
2 Zagotavlja ustrezne označbe na cestiščih. 
3 Na tistih delih AC, ki potekajo po klancih navzgor, Dars 

vzpostavlja pas za počasna vozila, na katerega se morajo 
razvrstiti predvsem tovornjaki, ki jim po klancu navzgor 
pojenja hitrost.

Kaj lahko storim jaz? 

1 Po prehitevalnem pasu samo prehitevam. 
2 Upoštevam omejitve hitrosti. 
3 Pred prehitevanjem se prepričam o varnosti in nakažem 

prehitevanje z vklopom levih utripalk. 
4 Manever izvajam pozorno in premišljeno. 
5 Ustrezno uporabljam orodja za zaznavanje varnostne 

razdalje.

Ko vozim varno … 
PO PREHITEVALNEM 
PASU

2 3

1

4 5 3 2

1

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 Projektira in zagotavlja varno infrastrukturo: namešča 
sodobne varnostne sisteme v predoru in jih redno vzdržuje. 

2 Predore nadstandardno opremlja: dodatne zelene LED-luči 
za označevanje vhodov v prečnike, avtomatski detektorji 
prevoza nevarnih snovi, dodatni portali pred predori. 

3 Nenehno nadzira predore s pregledniško službo na terenu 
in iz regionalnih nadzornih centrov. V primeru zastojev ali 
večjih nesreč predore tudi zapira. 

4 Sofinancira pripravljenost pooblaščenih gasilskih 
 enot za hitro ukrepanje v daljših predorih oziroma 
 v verigah krajših predorov. 
5 Skupaj z reševalnimi službami in policijo 
 izvaja redne vaje v predorih.

Kaj lahko storim jaz? 

1 V predoru ne obračam vozila. 
2 V predoru ne vozim vzvratno. 
3 V predoru se ne ustavljam. 
4 Pozoren sem na signalizacijo pred predorom, na 

informacije o omejitvi hitrosti in radijsko frekvenco. 
5 Pozoren sem na varnostne naprave in tehnične rešitve v 

predoru; izhod v sili, odstavna niša, SOS-telefon. 
6 Vozim skladno s predpisano hitrostjo, to je 100 km/h 
 ali celo manj, in sem še bolj previden.

Kako vozim varno … 
SKOZI PREDOR

1

5 3 24

1

32 54 6

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 Načrtuje infrastrukturo. 
2 Pripravlja informacije za navigacijske naprave.
3 Obvešča o prometnih informacijah v realnem času prek 

prometne signalizacije, medijev, spletnega portala dars.si in 
drugih kanalov obveščanja. 

4 Ponuja načrtovanje poti prek spletne strani promet.si in 
prek aplikacije DarsPromet+. 

Kaj lahko storim jaz? 

1 Poznam možne alternativne poti vožnje. 
2 Uporabljam sodobne navigacijske pripomočke. 
3 Redno skrbim za ustreznost svojega vozila. 
 Moje vozilo je redno servisirano in se nanj zanesem. 
 Skrbim tudi zase. Sem spočit in odgovorno ter uvidevno 

vozim. 
4 Ob daljših potovanjih načrtujem postanke na počivališčih. 

Za varno vožnjo … 
NAČRTUJEM POT 
VNAPREJ

2

1

3 4 4 3 2

1

CI LJ
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Kaj zame stori DARS? 

1 Ob avtocestah in hitrih cestah nudi več kot 60 počivališč.
2 Na počivališčih so na voljo restavracije, otroška igrala, 

bencinski servisi, WC, hitre polnilnice za električna vozila … 
3 Počivališča ponujajo prostor za počitek in rekreacijo. 
4 Vsa avtocestna počivališča so opremljena s hitrimi 

polnilnicami za električna vozila.

Kaj lahko storim jaz? 

1 Na pot se odpravim spočit in pravočasno. 
2 Ves čas vožnje sem zbran. 
3 Če sem utrujen, se ustavim na najbližjem počivališču.
4 Ob zastojih ostanem miren. Bolje, da na cilj prispem z 

nekaj minut zamude, kot da ne prispem.

Za varno vožnjo … 
ZBRANO NA POT

1

34 2

1

2 3 4

CI LJ
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UPOŠTEVAM USTREZNO VARNOSTNO RAZDALJO 

(SIG NALIZACIJE VARNOSTNE RAZDALJE ALI 

MODRIH LED-LUČI V PREDORU). 

Nepravilna varnostna razdalja je še vedno eden izmed glav-
nih vzrokov nesreč na hitrih cestah in avtocestah, povezana 
pa je tudi z neprimerno hitrostjo. Testi varnostne razdalje 
so vozniku na voljo na petih lokacijah, na varnostno razdaljo 
pa opozarjajo tudi prometni znaki in LED-signalizacija ob 
vozišču (modre LED-luči na razdalji 100 metrov) v daljših 
predorih v Sloveniji. 

UPOŠTEVAM PREDPISANO HITROST. PRILAGAJAM 

HITROST VOŽNJE. 

Omejitev hitrosti na hitrih cestah po Sloveniji je 110 km/h, na 
avtocestah pa 130 km/h. Kljub temu mora biti voznik pozoren 
na vse dodatne omejitve hitrosti, ki so posledica vremenskih 
ali drugih razmer na cestah. Voznika na to opozarja prome-
tna signalizacija. 

OZNAČIM KRAJ NESREČE IN POKLIČEM POMOČ. 

Če ste na avtocesti udeleženi v nesreči, najprej vklopite var-
nostne utripalke v vozilu, ob vstopu iz vozila morate zago-
toviti, da imajo vsi potniki oblečen odsevni telovnik, nato pa 
se umaknite za ograjo. Posebna previdnost je potrebna na 
objektih in tistih delih, kjer je za ograjo prepad. Kraj nesreče 
označite z varnostnim trikotnikom. Tega je smiselno hraniti 
v avtomobilu tako, da ga zlahka najdete. Pri postavljanju 
trikotnika je izjemno pomembno, da ne hodite po odstavnem 
pasu avtoceste, ampak se gibljete vzdolž avtoceste za ograjo. 

Varnostni trikotnik postavite na razdalji od 80 do 100 metrov 
od kraja nesreče. Za klic na pomoč so vam na avtocestah na 
voljo stebrički SOS. S telefonskim klicem prek stebrička SOS 
nadzorni center natančno določi lokacijo, od koder kličete. 
Ti stebrički so običajno med seboj oddaljeni dva kilometra. 

UPOŠTEVAM PRAVILNO RAZVRŠČANJE VOZIL  

OB ZASTOJU NA AVTOCESTI. 

Pravilno razvrščanje na avtocesti pomeni, da je med kolo-
nama vozil na prehitevalnem pasu in voznem pasu dovolj 
prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z 
modro ali rumeno lučjo. Vozila na voznem pasu se morajo 
razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehiteval-
nem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte. S pravilno 
razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na 
avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop, 
kar pomembno vpliva na reševanje poškodovanih in poveča 
možnost preživetja tudi do 40 odstotkov. 

IMAM ZIMSKE GUME IN USTREZNO ZIMSKO OPREMO.

Uporaba obvezne zimske opreme v Sloveniji velja od 15. no-
vembra do 15. marca. Obvezna zimska oprema zajema štiri 
zimske pnevmatike M + S (profil tri milimetre) ali letne pnev-
matike (profil tri milimetre) in verige. Za pogon 4 x 4 veljajo 
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enaka pravila, verige morajo biti na dveh stalno vklopljenih 
pogonskih kolesih. Poleg tega je priporočljivo, da imajo vo-
zniki v avtomobilu še lopato, metlico za čiščenje vozila in 
strgalo za led. 

PRED VOŽNJO OČISTIM VOZILO. 

V zimskih razmerah je treba upoštevati daljši čas priprave 
vozila na vožnjo. Če je vozilo zasneženo, ga pred odhodom 
očistite. Stekla morajo biti popolnoma očiščena, odstraniti 
morate tudi sneg s strehe vozila še posebej pa s tovornih vozil. 

PRILAGODIM HITROST VOŽNJE. 

V zimskih ali drugih manj ugodnih vremenskih razmerah je 
treba ustrezno prilagoditi hitrost vožnje. Na to opozarjata 
tudi stalna ali spremenljiva prometna signalizacija. 

NA POT SE ODPRAVIM PREJ. 

V zimskih razmerah se na pot odpravite vsaj deset minut 
prej. Prav tako pred odhodom preverite prometne informa-
cije, ki so vam na voljo na spletni strani www.promet.si, na 
številki 1970 ali prek aplikacije DarsPromet+. 

NE USTAVLJAM SE V PREDORIH ALI POD NADVOZI. 

Če vas na cesti ujamejo manj ugodne vremenske razmere, 
se ne smete ustavljati v predorih ali pod nadvozi. Ustavljanju 
na avtocestah so namenjena zgolj počivališča ob avtocestah, 
odstavni pasovi oziroma odstavne niše pa so namenjeni le 
ustavljanju v sili.

NE PREHITEVAM IN POVEČAM VARNOSTNO 

RAZDALJO. OB MOČNI MEGLI VKLOPIM SPREDNJE  

IN ZADNJE MEGLENKE. 

Če vas na avtocesti ujamejo manj ugodne vremenske razme-
re, ne prehitevajte ter prilagodite hitrost in varnostno razda-
ljo razmeram na cesti. Pri vklopu meglenk bodite pozorni, saj 
LED-svetila v sodobnih vozilih ne zadostujejo, v tem primeru 
je treba ročno vključiti tudi navadne luči in meglenke. 

IMAM USTREZNE PNEVMATIKE.

Pnevmatike kot edini kontakt med vozilom in cesto so izre-
dnega pomena. Pomembno je, da imajo ustrezen oprijem, 
stabilnost in zavorno pot. Globina kanalov v dezenu pnev-
matik (merjena na mestu ob kazalniku obrabe) mora biti po 
obsegu in širini na pnevmatikah vozil na vozilih kategorij L(1)
e in L(2)e najmanj en milimeter, na vozilih kategorij M(1) in 
N(1) ter njihovih priklopnih vozilih najmanj 1,6 milimetra, na 
drugih vozilih pa najmanj dva milimetra (vir: Javna agencija 
RS za varnost prometa). Od 15. novembra do 15. marca mo-
rajo imeti vozila zimske pnevmatike. 

SEZNANIM SE S STANJEM NA CESTAH. 

Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na ce-
stah. Za to so vam na voljo spletne strani www.promet.si, šte-
vilka 1970, Prometno-informacijski center za državne ceste 
(PIC), aplikacija DarsPromet+ ter družbena omrežja Twitter 
(@DARS_si) in Facebook (Vozimo pametno). 
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Aplikacija je namenjena predvsem tistim, ki se ki se vsak dan 

vozite po isti relaciji. Na taki poti potrebujete informacijo o 
morebitnih ovirah oziroma podaljšanju potovalnega časa. 

Zato sta ključni stvari, ki ju aplikacija ponuja, ravno: 
• sprotno izračunavanje potovalnega časa na vnaprej 

izbrani poti ter 
• obveščanje o ovirah (dogodkih) na poti. 

Aplikacija uporabnikom med drugim omogoča:
• prometne informacije v realnem času, 

• načrtovanje poti glede na prometne informacije, 

• prikaz potovalnih časov, 

• glasovno podporo.

Pomembna funkcionalnost je nastavitev samodejnega bra-
nja. To lahko nastavite tako, da v poglavju Na poti izberete 
nastavitve.

POZOREN SEM NA SIGNALIZACIJO.

Namen spremenljive prometno informativne signalizacije 
(SPIS) je vodenje prometa v realnem času. SPIS zajemajo: 
portal, polportal, spremenljivi prometni znaki, spremenljiva 
kažipotna signalizacija. Portali so nameščeni nad voziščem 
avtoceste ali hitre ceste z namenom vodenja in informiranja 
voznikov. Prometne vsebine, ki jih najdete na portalih, zaje-
majo sporočila, namenjena vodenju prometa, in sporočila, 
namenjena obveščanju. Portali vas obvestijo o morebitnih 
nesrečah, dogodku (npr. kolona), drugih nevarnostih na cesti, 
omejitvah hitrosti, o zaprti cesti ipd. O delu na cesti voznike 
obvešča signalizacija, da lahko dovolj hitro prilagodijo svojo 
hitrost in delovišče brez težav obvozijo. 

USTREZNO UPOČASNIM VOŽNJO IN S TEM 

ZAGOTOVIM PRETOČNOST SKOZI DELOVNO ALI 

VZDRŽEVALNO ZAPORO. 

Voznike na AC o delovni ali vzdrževalni zapori pravočasno 
obvešča signalizacija, ki je nameščena nad voziščem, ob njem 
ali na njem. Voznik mora upoštevati prilagoditev hitrosti in 
prilagoditi varnostno razdaljo ter se pravilno in pravočasno 
vključiti na en vozni pas. Strpnost in razumevanje voznikov 
ter prilagoditev hitrosti vožnje in varnostna razdalja ob de-
lovnih ali vzdrževalnih zaporah so tako nujni ukrepi, da vo-
znik zagotovi varnost sebe, soudeležencev v prometu ter 
delavcev in vzdrževalcev na delovišču. 

PO PREHITEVALNEM PASU SAMO PREHITEVAM. 

Za vožnjo po avtocesti je namenjen vozni pas. Prehitevalni 
pas je namenjen zgolj prehitevanju vozil; potem ko vozilo 
varno prehitite, se zapeljite znova na vozni pas. Vožnja po 
prehitevalnem pasu, ko voznik ne prehiteva nobenega vozila, 
je prepovedana.
 
PRED PREHITEVANJEM SE PREPRIČAM O VARNOSTI 

IN NAKAŽEM PREHITEVANJE Z VKLOPOM LEVIH 

UTRIPALK. 

Prehitevanje na avtocesti je treba predvideti pravočasno in 
se vnaprej prepričati o njegovi varnosti. Še posebej pozorni 
morate biti na t. i. mrtvi kot in promet, ki se dogaja za vami. 
Pri tem morate biti pozorni na oceno hitrosti in oddaljenosti 
vozila za vami. O tem se prepričate s stranskimi ogledali in 
vzvratnim ogledalom. Vaše dejanje je treba soudeleženim 
voznikom pravočasno nakazati z vklopom levih utripalk. Po 
prehitevalnem pasu le prehitevate, ko ste prehiteli želeno 
vozile, se umaknete nazaj na vozni pas. V poletnem času 
bodite še posebej pozorni na motoriste.
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V PREDORU NE OBRAČAM VOZILA. V PREDORU NE 

VOZIM VZVRATNO. V PREDORU SE NE USTAVLJAM. 

V predoru je prepovedano obračati in ustavljati vozilo ter vo-
ziti vzvratno. V primeru izrednega dogodka v predoru dosle-
dno upoštevajte navodila in opozorila upravljavca predora, 
sporočena prek radia (frekvenca na znaku pred predorom), 
ozvočenja (daljši predori) in spremenljive prometno infor-
mativne signalizacije v predoru. Predvsem pa kar najhitreje 
uporabite predorski SOS-telefon za komunikacijo z nadzor-
nim centrom predora, ki vam bo dal vse potrebne napotke 
in ponudil pomoč. 

POZOREN SEM NA SIGNALIZACIJO  

PRED PREDOROM.

Signalizacija pred predorom obvešča o omejitvi hitrosti, 
radijski frekvenci, morebitnih izrednih dogodkih ali drugih 
posebnostih, ob katerih mora voznik ustrezno ukrepati, pre-
den zapelje v predor. Ko se približujete predoru, ne smete 
spregledati svetlobnih prometnih znakov ob vhodu v predor. 
Zelena luč nam dovoljuje vstop v predor, pri rdeči luči, ki 
lahko pomeni zaporo prometa v predoru, pa morate obvezno 
ustaviti. Vožnja skozi predor ob rdeči luči je smrtno nevarna. 
Na avtocestah opozarja na zaporo predora že predhodna 
prometna signalizacija, ki omogoča voznikom varno ustavitev 
pred predorom. 

POZNAM VARNOSTNE NAPRAVE IN TEHNIČNE 

REŠITVE V PREDORU; IZHOD V SILI, ODSTAVNA 

NIŠA, SOS-TELEFON.

Odstavna niša je namenjena nujnim zaustavitvam vozila 
v predoru (okvare, zdravstvene težave ipd.), aktivnostim 
vzdrževalnih in reševalnih služb ter policije. Izhod v sili je 
namenjen, da uporabniki ob izrednem dogodku v predoru 
zapustite predor. Pri tem upoštevajte napotke nadzornega 
centra predora, ki so podani prek zvočnikov v predoru. 

POZNAM MOŽNE ALTERNATIVNE POTI VOŽNJE. 

Pred odhodom na pot se pozanimajte o stanju na avtoce-
stah. Ob morebitnih delih na cestah ali zastojih se lahko tem 
odsekom izognete s poznavanjem alternativnih poti vožnje.
 
UPORABLJAM SODOBNE NAVIGACIJSKE 

PRIPOMOČKE. 

Pripravlja informacije za navigacijske naprave.

ČE SEM UTRUJEN, SE USTAVIM NA NAJBLIŽJEM 

POČIVALIŠČU.

Utrujenost zmanjša pozornost voznika med vožnjo, zato je 
potrebno med vožnjo narediti postanek na počivališču. Na 
počivališču voznik naredi vaje za počitek, ki naj trajajo od 
10 do 15 minut. 

OB ZASTOJIH OSTANEM MIREN. BOLJE, DA NA CILJ 

PRISPEM Z NEKAJ MINUT ZAMUDE, KOT DA MI NE 

USPE PRITI. 

Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na ce-
stah, saj se tako lahko vnaprej pripravite na pot in pravoča-
sen odhod.
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SPREMLJANJE DOGAJANJA NA AC IN HC  

IZ NADZORNIH CENTROV.

Za spremljanje prometa na AC in HC skrbi Služba za upravlja-
nje s prometom in prometno varnostjo, natančneje oddelek 
za promet. Sestavni del tega oddelka so regionalni nadzorni 
centri Ljubljana, Kozina, Slovenske Konjice in Vransko ter 
podporni nadzorni center Hrušica. Dars 24 ur spremlja do-
gajanje s pomočjo 1298 nadzornih kamer in detektorjev (ce-
stne vremenske postaje, števci prometa) ter drugih Darsovih 
služb na terenu.

OBVEŠČANJE USTREZNIH SLUŽB O NESREČAH  

IN UKREPANJE. REDNO SODELOVANJE Z DRUGIMI 

SLUŽBAMI.

Ob izrednih in drugih dogodkih imajo nadzorniki prometa v 
nadzornih centrih osrednjo vlogo, saj se vse informacije zbi-
rajo pri njih. Med prvimi ali celo prvi izvedo za dogodek, zato 
na začetku prevzemajo vodenje intervencije. Ob dogodkih 
komunicirajo s policijo, gasilci in vzdrževalci Darsa, tujimi 
upravljavci avtocest in tujimi avtoklubi. Dars je v preteklem 
obdobju podpisal več mednarodnih sporazumov za hitro in 
učinkovito upravljanje avtocestnega omrežja. Oddelek za 
promet redno sodeluje z zunanjimi deležniki (policisti, ga-
silci, civilnimi iniciativami), kar zagotavlja hitro obveščanje 
o dogodkih na AC/HC in hitro ukrepanje. Za hitro ukrepanje 
v primeru nesreč v predorih Dars zagotavlja sofinanciranje 
pripravljenosti pooblaščenih gasilskih enot. Enote prispejo 
na lokacijo v približno 10 minutah (oziroma so od lokacije 
oddaljene do 15 kilometrov), s posebnimi gasilskimi vozili, za 
katere je Dars zagotovil finančna sredstva. 

SKRBI ZA VARNOST IN PRETOČNOST NA 

AVTOCESTAH. 

V avtocestni sistem, ki je živ organizem, je treba vlagati, in 
sicer v nove investicije, obnove in redno vzdrževanje. V druž-
bi Dars, d. d., si kot odgovoren upravljavec avtocestnega 
sistema in zaupanega premoženja prizadevamo za varne in 

pretočne avtoceste. Obnovitvena in vzdrževalna dela izvaja-
mo z upoštevanjem prometnih obremenitev in zgolj takrat, 
ko so nujno potrebna. Če je možno, zaradi večje pretočnosti 
vzpostavljamo zaporo 2 + 2, vendar moramo pri tem opo-
zoriti, da je en vozni pas ob tem zožan, zato je potrebna še 
dodatna pozornost voznikov.  

ZAGOTAVLJA AKTUALNE INFORMACIJE O 

RAZMERAH NA AVTOCESTAH. VODI IN UPRAVLJA 

BAZE PODATKOV O STANJU NA CESTAH. 

Prometno-informacijski center (PIC) skrbi za zagotavljanje 
informacij v realnem času o stanju državnih cest in prometu 
na njih. Informacije, ki jih lahko dobite na PIC, so razmere na 
cestah v Sloveniji, stanje na mejnih prehodih, omejitve za to-
vorni promet v Sloveniji in napotki za optimalno pot glede na 
trenutne razmere na cestah. V desetih letih je PIC radijskim 
in televizijskim postajam posredoval več kot 196.000 infor-
macij o dogodkih na državnem cestnem omrežju: v povprečju  
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19.627 na leto, 1635 na mesec in 53 na dan. Število uporab-
nikov storitev, ki jih ponuja PIC, se iz leta v leto povečuje. 
Samo v zadnjih petih letih so operaterji sprejeli že več kot 
600.000 klicev, na spletni strani promet.si zabeležili prek 3,4 
milijona uporabnikov. Operaterji zbirajo tudi najpomembnej-
še podatke o prometu v sosednjih državah, se redno javljajo v 
medije (radio, televizija) in svetujejo voznikom, ki potrebujejo 
prometne informacije. Na spletni strani PIC lahko dobite še 
veliko uporabnih prometnih informacij, naredite načrt poti, 
pogledate nekatere avtocestne kamere in števce prometa v 
živo ter se pozanimate o omejitvah za tovornjake.

SKRBI ZA ČIŠČENJE CEST.

Med redna letna vzdrževalna dela, ki jih opravlja Dars za za-
gotavljanje varnejših cest, spadajo: redni, občasni in izredni 
pregledi hitrih cest in avtocest, čiščenje vozišča (strojno, 
ročno), čiščenje jarkov (strojno, ročno), izkop zasutih jarkov, 
čiščenje koritnic, muld in kanalet, čiščenje revizijskih jaškov, 
ponikovalnic in lovilcev maščob, čiščenje propustov – ročno 
in strojno, čiščenje vzdolžnega odvodnjavanja, zamenjava 
pokrova jaška, košnja trave – strojno, ročno, obsekovanje 
in obrezovanje rastlinja, vzdrževanje mejnikov, popravilo 
bankin – ročno in strojno, popravilo vozišča po nezgodi ali 
elementarnem dogodku, krpanje udarnih jam s hladno maso 
ali asfaltom, krpanje mrežastih razpok, popravilo izrazitih 
nevarnosti, zalivanje reg in razpok, površinske prevleke, as-
faltne prevleke, krpanje betonskih vozišč z asfaltom in še 
veliko drugih del.

NAČRTUJE DELO NA CESTI V MANJ OBREMENJENIH 

TERMINIH. 

Zaradi vedno večjih prometnih obremenitev in posledično 
večjih obrab cestišč skrbimo za redne obnove in vzdrževanje 
cestišč. Glavnina rednih obnovitvenih in vzdrževalnih del se 
začne po končani zimski sezoni, ko to omogočajo vremenske 
razmere. S staranjem zgrajenih avtocest in z dograjevanjem 
avtocestnega omrežja se povečuje tudi obseg potrebnih ob-

novitvenih del. Obnovitvena dela so zahtevnejša in obse-
žnejša dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev 
posameznih delov avtoceste. Izvajajo se periodično glede na 
stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč in objektov ter 
glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih 
lastnosti, njihove zaščite, varovanja okolja in varnosti pro-
meta. Obnovitvena in vzdrževalna dela poskušamo večinoma 
opraviti v terminih, ko so ceste najmanj obremenjene, kar 
pomeni tudi delo ponoči. 

IZVAJA ŠTUDIJE IN SIMULACIJE O PROMETNIH 

TOKOVIH. 

V Službi za upravljanje s prometom in prometno varnostjo 
na podlagi štetja prometa in števcev analiziramo prometne 
tokove, obnašanje prometa in posebnosti, ki kakorkoli vpli-
vajo na varnost in pretočnost. Vzdrževalna in obnovitvena 
dela izvajamo takrat, ko so prometne obremenitve manjše. 
Analize prometa so pri določanju termina zapore zelo po-
membne, saj je naš cilj, da nujna obnovitvena in vzdrževalna 
dela izvajamo tako, da je za uporabnike avtocest čim manj 
moteče in čim bolj varno. 

ZAGOTAVLJA USTREZNE SIGNALIZACIJE IN 

OZNAČBE CEST. 

Dars v zadnjih letih intenzivno vzpostavlja sisteme za nadzor 
in vodenje prometa (SNVP) na avtocestah. Cilj vzpostavitve 
teh sistemov je optimizacija varnosti in pretoka prometa, 
udobje uporabnikov, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
ter izboljšanje prometne infrastrukture. Eden izmed podsi-
stemov je tudi sistem spremenljive prometno informativne 
signalizacije (SPIS), katerega namen je vodenje prometa v 
realnem času. 

ZAGOTAVLJA VARNO INFRASTRUKTURO. 

 V predore za povečanje varnosti nameščamo naletne me-
hove. Nadgrajujemo ESO- in ITS-opremo, sisteme nadzora 
in vodenja prometa ,nameščamo nove varnostne ograje in 
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sisteme za blaženje trkov na AC, vgrajujemo novo in bolj 
vidno prometno signalizacijo - vertikalno in horizontalno.

NADSTANDARDNO OPREMLJANJE PREDOROV. 

Leta 2015 je Dars s tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi za 
povečanje avtocestnih predorov v Sloveniji vse predore na 
slovenskih avtocestah (razen predora Karavanke, kjer gra-
dimo drugo cev), opremil v skladu z Direktivo 2004/54/EC. 
Dars je v sklopu teh del predore opremil z vso potrebno do-
datno opremo, ki samodejno zaznava izredne dogodke. Prav 
tako so vsi predori povezani v nadzorne centre in nadzorova-
ni z nadzornim krmilnim sistemom, ki ob izrednih dogodkih v 
predoru avtomatsko odreagirajo in izvedejo potrebne varno-
stne ukrepe (zaprtje predora, omejitve hitrosti, obveščanje 
udeležencev v prometu …). Daljši predori so opremljeni s 
sistemi za odvod dima in toplote pri požarih. Prometno stanje 
v predorih spremljajo ekipe visoko usposobljenih nadzorni-
kov prometa 24 ur na dan. Na nevarnih odsekih, kjer je pred 
predori vzpostavljen sistem za nadzor in vodenje prometa 
(SNVP), je ta povezan tudi s sistemi v predoru, tako da se v 
primeru izrednih dogodkov avtomatsko sprožijo omejitve in 
obvestila že pred predorom. Dobro opremljenost predorov 
na slovenskih avtocestah potrjuje tudi dejstvo, da ni večjih 
izrednih dogodkov s hujšimi posledicami, potrjujejo pa jo 
tudi ocene projekta EuroTAP (European Tunnel Assessment 
Programme), kjer so bili v preteklosti slovenski predori zelo 
dobro oziroma odlično ocenjeni.
 
NAČRTUJE INFRASTRUKTURO. 

Glede na rast prometa v zadnjem letu na AC in HC, in sicer 
za 1—6 % (odvisno od odseka), in predvsem rast tovornega 
prometa za 5 % (odvisno od odseka, na vzhodni obvoznici 
se je tovorni promet povečal celo za 25 %) je skrb Darsa za 
varnost toliko večja. Poleg številnih preventivnih kampanj 
za večjo varnost v sklopu nadgradnje infrastrukture menja-
mo varnostne ograje z novimi jeklenimi in betonskimi ter 
na priključkih izvajamo ukrepe za preprečevanje vožnje v 

nasprotno smer. Izvajamo ureditve ITS-opreme, postavljamo 
spremenljive prometne signalizacije, pripravljamo tehnične 
dokumentacije za nove sisteme SNVP in ITS. Načrtujemo tudi 
nove gradbene rešitve, ki bodo pospešile pretočnost AC in 
HC. Intenzivneje uvajamo nočno delo v najbolj obremenje-
nih terminih obremenitev AC in HC, uvajamo pa tudi vedno 
več strojnega vzdrževanja, ki je hitrejše in manj nevarno za 
vzdrževalce. Sredinski ločilni pas na obremenjenih odsekih 
izvajamo v betonski izvedbi. Posodabljamo komunikacijsko 
omrežje za hitrejši prenos podatkov o dogodkih ter izvajamo 
več projektov, povezanih z naprednimi tehnologijami. Sode-
lujemo tudi v mednarodnih delovnih skupinah.
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