
  

 

Priloga 
 

CENIK 
 
 
1. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJE - AVTOCESTE IN 
HITRE CESTE 
 
Na avtocestah in hitrih cestah je pregled dokumentacije ovrednoten z naslednjim številom 
točk: 
 
1. Trasa avtoceste in hitre ceste:    
− za strokovne podlage za vsako od obravnavanih variant – 70 točk za kilometer, 
− za IP – 120 točk za kilometer, 
− za PGD in PZI – 160 točk za kilometer. 
  
2. Izvennivojska križanja: 
− za strokovne podlage – 100 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za IP – 240 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za PGD in PZI – 280 točk za posamezno izvennivojsko križanje.  
 
3. Posebni objekti: 
a. Predori in počivališča: 
− za strokovne podlage – 80 točk za posamezen objekt, 
− za IP – 120 točk za posamezen objekt, 
− za PGD in PZI – 200 točk za posamezen objekt. 
b. Galerije in premostitveni objekti daljši od 15 metrov: 
− za strokovne podlage – 60 točk za posamezen objekt, 
− za IP – 80 točk za posamezen objekt, 
− za PGD in PZI – 120 točk za posamezen objekt. 
 
4. Dodatna dokumentacija: 
Za preučitev posebnih delov dokumentacije je delo presojevalca ne glede na fazo aktivnosti 
ovrednoteno z naslednjim številom točk: 
a. Študija o predvidenih prometnih obremenitvah in strukturi prometa na novozgrajeni ali 

rekonstruirani cesti ter v njenem vplivnem območju – 160 točk. 
b. Prometno varnostna analiza (število, vrste in posledice prometnih nesreč) na obstoječi 

cesti in na drugih cestah na katere bo vplivala gradnja nove ceste) – 160 točk. 
c. Analiza klimatskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varno odvijanje 

prometa – 100 točk. 
 
5. Terenski ogledi trase in priključkov: 
a. Trase avtocest in hitrih cest: 
− za strokovne podlage - 20 točk za kilometer, 
− za IP, PGD in PZI – 60 točk za kilometer. 
b. Izvennivojska križanja: 
− za strokovne podlage – 40 točk za posamezno lokacijo,  
− za IP – 100 točk za posamezno lokacijo, 
− za PGD in PZI – 120 točk za posamezno lokacijo. 

 
2. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA 
DELA IN VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA OBSTOJEČIH CESTAH - 
AVTOCESTE IN HITRE CESTE 
 
Na avtocestah in hitrih cestah je pregled dokumentacije za dela, ki se bodo izvajala kot 
vzdrževalna dela v javno korist, ovrednoten z naslednjim številom točk: 
 



  

 

1. Trasa avtoceste in hitre ceste:    
− za IP – 80 točk za kilometer, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 120 točk za kilometer.  
 
2. Izvennivojska križanja: 
− za IP – 160 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 240 točk za posamezno izvennivojsko križanje.  
 
3. Posebni objekti: 
a. Predori in počivališča: 
− za PZI – 160 točk za posamezen objekt. 
b. Galerije in premostitveni objekti, daljši od 15 metrov: 
− za IP – 100 točk na posamezen objekt, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 100 točk na posamezen objekt. 
 
4. Dodatna dokumentacija: 
Za preučitev posebnih delov dokumentacije je delo presojevalca ne glede na fazo aktivnosti 
ovrednoteno z naslednjim številom točk: 
a. Študija o predvidenih prometnih obremenitvah in strukturi prometa na novozgrajeni ali 

rekonstruirani cesti ter v njenem vplivnem območju – 160 točk. 
b. Prometno varnostna analiza (število, vrste in posledice prometnih nesreč) na obstoječi 

cesti in na drugih cestah na katere bo vplivala gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe 
ceste – 160 točk. 

c. Analiza klimatskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varno odvijanje 
prometa – 100 točk. 

 
5. Terenski ogledi trase in priključkov: 
a. Trasa ceste: 
− za  IP, PZI ali izvedbeni načrt – 60 točk za kilometer. 
b. Izvennivojski priključki: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 280 točk za posamezen objekt. 
c. Posebni objekti -  predori in počivališča: 
− za IP, PZI ali  izvedbeni načrt – 240 točk za posamezen objekt. 
d. Posebni objekti - galerije in premostitveno objekti z razpetino večjo od 15 m: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 100 točk za posamezen objekt. 

 
3. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJE – OSTALE CESTE 

 
Na kategoriziranih javnih cestah (razen avtocest in hitrih cest) je pregled dokumentacije za 
dela, ki se bodo izvajala kot investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist, 
ovrednoten z naslednjim številom točk: 
 
1. Trasa ceste:  
− za strokovne podlage za vsako od obravnavanih variant – 40 točk za kilometer, 
− za IP – 120 točk za kilometer, 
− za PGD in PZI – 200 točk za kilometer.  
 
2. Izvennivojska križanja: 
− za strokovne podlage – 40 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za IP – 160 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za PGD in PZI – 200 točk za posamezno izvennivojsko križanje.  
 
3. Nivojska križanja in priključki: 
a. Z razvrstilnimi pasovi na glavni ali stranski prometni smeri ali krožna križišča:  
− za strokovne podlage – 60 točk za posamezno križišče, 
− za IP – 120 točk za posamezno križišče, 
− za PGD in PZI – 160 točk za posamezno križišče. 



  

 

b. Brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri: 
− za strokovne podlage – 20 točk za posamezno križišče, 
− za IP – 40 točk za posamezno križišče, 
− za PGD in PZI – 80 točk za posamezno križišče. 
 
4. Posebni objekti: 
a. Predori, počivališča, avtobusna postajališča in prehodi za pešce: 
− za strokovne podlage – 40 točk za posamezen objekt, 
− za IP – 100 točk za posamezen objekt, 
− za PGD in PZI – 150 točk za posamezen objekt. 
b. Galerije in premostitveni objekti daljši od 15 metrov: 
− za strokovne podlage – 20 točk za posamezen objekt, 
− za IP – 60 točk za posamezen objekt, 
− za PGD in PZI – 80 točk za posamezen objekt. 
 
5. Dodatna dokumentacija: 
Za preučitev posebnih delov projektne dokumentacije je delo presojevalca ne glede na fazo 
aktivnosti ovrednoteno z naslednjim številom točk: 
a. Študija o predvidenih prometnih obremenitvah in strukturi prometa na novozgrajeni ali 

rekonstruirani cesti ter v njenem vplivnem območju – 200 točk. 
b. Prometno varnostna analiza (število, vrste in posledice prometnih nesreč) na obstoječi 

cesti in na drugih cestah na katere bo vplivala gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe 
ceste – 100 točk. 

c. Analiza klimatskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varno odvijanje 
prometa – 80 točk. 

 
6. Terenski ogled mesta trase in priključkov: 
a. Trase cest: 
− za strokovne podlage - 40 točk za posamezno lokacijo, 
− za IP, PGD in PZI – 100 točk za posamezno lokacijo. 
b. Izvennivojska križanja: 
− za strokovne podlage – 40 točk za posamezno lokacijo,  
− za IP – 100 točk za posamezno lokacijo, 
− za PGD in PZI – 120 točk za posamezno lokacijo. 
 
4. PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA 
DELA IN VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA OBSTOJEČIH CESTAH - 
OSTALE CESTE 

 
Na kategoriziranih javnih cestah (razen avtocest in hitrih cest) je pregled dokumentacije za 
dela, ki se bodo izvajala kot investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist 
ovrednoten z naslednjim številom točk: 
 
1. Trasa ceste:    
− za IP – 100 točk za kilometer, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 180 točk za kilometer.  
 
2. Izvennivojska križanja: 
− za IP – 160 točk za posamezno izvennivojsko križanje, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 240 točk za posamezno izvennivojsko križanje.  
 
3. Nivojska križanja in priključki: 
a. Z razvrstilnimi pasovi na glavni ali stranski prometni smeri ali krožna križišča:  
− za IP – 80 točk za posamezno križišče, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 140 točk na posamezno križišče. 
b. Brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri: 
− za IP – 40 točk za posamezno križišče, 



  

 

− za PZI ali izvedbeni načrt – 80 točka posamezno križišče. 
 
4. Posebni objekti: 
a. Predori, počivališča, avtobusna postajališča in prehodi za pešce: 
− za IP – 80 točk za posamezen objekt, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 120 točk za posamezen objekt. 
b. Galerije in premostitveni objekti daljši od 15 metrov: 
− za  IP – 80 točk za posamezen objekt, 
− za PZI ali izvedbeni načrt – 120 točk za posamezen objekt. 
 
5. Dodatna dokumentacija: 
Za preučitev posebnih delov projektne dokumentacije je delo presojevalca ne glede na fazo 
aktivnosti ovrednoteno z naslednjim številom točk: 
a. Študija o predvidenih prometnih obremenitvah in strukturi prometa na novozgrajeni ali 

rekonstruirani cesti ter v njenem vplivnem območju – 200 točk. 
b. Prometno varnostna analiza (število, vrste in posledice prometnih nesreč) na obstoječi 

cesti in na drugih cestah na katere bo vplivala rekonstrukcija obstoječe ceste -  100 točk. 
c. Analiza klimatskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varno odvijanje 

prometa – 80 točk. 
 
6. Terenski ogledi: 
a. Trase cest: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 100 točk za kilometer. 
b. Izvennivojski priključki: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 200 točk za posamezen objekt. 
c. Posebni objekti -  predori, počivališča, avtobusna postajališča, prehodi za pešce: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 120 točk za objekt. 
d. Posebni objekti -  galerije in premostitveni objekti z razpetino večjo od 15 m: 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 100 točk za objekt. 
e. Križišče ali priključek z razvrstilnimi pasovi na glavni ali stranski prometni smeri ali krožna 

križišča:  
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 200 točk za posamezno križišče. 
f. Križišče ali priključek brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri 
− za IP, PZI ali izvedbeni načrt – 160 točk na posamezno križišče. 

 
5. PREGLED VARNOSTI CESTE 
 
Presojevalčev ogled trase ceste, ki je predmet pregleda varnosti ceste, je ovrednoten z 
naslednjim številom točk: 
 
1. Pregled trase avtoceste in hitre ceste: 
− pregled trase  – 60 točk za kilometer, 
− pregledi izvennivojskih priključkov, vključno s križiščem v katerem se cesta priključuje na 

ostalo cestno omrežje – 300 točk za priključek, 
− pregledi posebnih objektov -  predori in počivališča – 220 točk za objekt, 
− pregledi posebnih objektov - galerije in premostitveni objekti z razpetino večjo od 15 m – 

100 točk za objekt. 
 
2. Pregled trase kategorizirane javne ceste (razen avtocest in hitrih cest): 
− trasa ceste v naselju – 200 točk za kilometer, 
− trase ceste izven naselja – 120 točk za kilometer, 
− izvennivojski priključki – 300 točk za priključek, 
− posebni objekti -  predori, počivališča, avtobusna postajališča, prehodi za pešce – 150 

točk za objekt, 
− pregledi posebnih objektov -  galerije in premostitveno objekti z razpetino večjo od 15 m – 

100 točk za objekt, 



  

 

− križišče ali priključki z razvrstilnimi pasovi na glavni ali stranski prometni smeri ali krožna 
križišča – 150 točk za posamezno križišče, 

− križišče ali priključek brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri – 100 
točk za posamezno križišče. 

 
6. PRIPRAVA POROČILA 
 
Priprava pisnega poročila je ovrednotena z naslednjim številom točk: 
 
1. Poročilo o oceni učinkov na varnost v cestnem prometu: 
− 800 točk za vsako od obravnavanih variant za avtoceste in hitre ceste za vsakih začetih 

20 km trase, 
− 400 točk za vsako od obravnavanih variant za ostale kategorizirane ceste za vsakih 

začetih 20 km trase.  
 
2. Poročilo o preverjanju varnosti v cestnem prometu za fazo PGD in PZI: 
 
a. Avtoceste in hitre ceste: 
− za odsek dolžine manjše od 500 metrov – 800 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje 500 metrov in manjše od 2 kilometra – 1.000 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 2 kilometra in manjše od 5 kilometrov – 1.500 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 5 kilometrov in manjše od 10 kilometrov – 2.000 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 10 kilometrov in manjše od 20 kilometrov – 3.000 

točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 20 kilometra – 4.000 točk, 
− za izvennivojsko križanje ali priključek (vključno s križiščem na cesti na katero se 

priključuje, ne glede na skupno dolžino krakov, če gre za samostojno investicijo oziroma 
projekt – 1.000 točk, 

− za vsak poseben objekt (galerije, počivališča, premostitveni objekti, daljši od 15 metrov), 
če gre za samostojno investicijo oziroma projekt – 600 točk. 

 
b. Ostale kategorizirane ceste: 
− za odsek dolžine manjše od 500 metrov – 800 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje 500 metrov in manjše od 2 kilometra – 1.000 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 2 kilometra in manjše od 5 kilometrov – 1.250 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 5 kilometrov in manjše od 10 kilometrov – 1.500 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 10 kilometrov in manjše od 20 kilometrov – 2.000 

točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 20 kilometra – 2.500 točk, 
− za izvennivojsko križanje, če gre za samostojno investicijo oziroma projekt  – 500 točk, 
− za poseben objekt (galerije, počivališča, premostitveni objekti, daljši od 15 metrov), če gre 

za samostojno investicijo oziroma projekt – 400 točk, 
− za križišče ali priključek z urejenimi posebnimi prometnimi pasovi na glavni ali stranski 

prometni smeri ali krožno križišče, če gre za samostojno investicijo oziroma projekt – 500 
točk, 

− za križišče ali priključek brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri, če 
gre za samostojno investicijo oziroma projekt – 150 točk na posamezno križišče, 

− za par avtobusnih postajališč, vključno s prehodom za pešce, če je ta predviden, v kolikor 
gre za samostojno investicijo oziroma projekt -  200 točk. 

 
3. Poročilo o pregledovanju varnosti cest: 
 
a. Avtoceste in hitre ceste: 
− za odsek dolžine manjše od 30 kilometrov – 1.500 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje 30 kilometrov in manjše od 50 kilometrov – 2.000 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 50 kilometrov – 2.500 točk, 



  

 

− za izvennivojsko križanje ali priključek (vključno s križiščem na cesti na katero se 
priključuje, ne glede na skupno dolžino krakov, če gre za samostojno preverjanje varnosti 
cest – 300 točk, 

− za vsak poseben objekt (galerije, počivališča, premostitveni objekti, daljši od 15 metrov), 
če gre za samostojno preverjanje varnosti cest – 200 točk. 

 
b. Ostale kategorizirane ceste: 
− za odsek dolžine manjše od 500 metrov – 500 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje 500 metrov in manjše od 2 kilometra – 800 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 2 kilometra in manjše od 5 kilometrov – 1.000 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 5 kilometrov in manjše od 10 kilometrov – 1.200 točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 10 kilometrov in manjše od 20 kilometrov – 1.500 

točk, 
− za odsek dolžine enake ali večje od 20 kilometrov – 2.000 točk, 
− za izvennivojsko križanje, v kolikor gre za samostojno preverjanje varnosti cest  – 250 

točk, 
− za poseben objekt (galerije, počivališča, premostitveni objekti, daljši od 15 metrov), če gre 

za samostojno preverjanje varnosti cest – 200 točk, 
− za križišče ali priključek z urejenimi posebnimi prometnimi pasovi na glavni ali stranski 

prometni smeri ali krožno križišče, če gre za samostojno preverjanje varnosti cest – 300 
točk, 

− za križišče ali priključek brez razvrstilnih pasov na glavni ali stranski prometni smeri, če 
gre za samostojno preverjanje varnosti cest – 150 točk za posamezno križišče, 

− za par avtobusnih postajališč, vključno s prehodom za pešce, v kolikor je ta urejen, če gre 
za samostojno preverjanje varnosti cest -  150 točk, 

− za prehod za pešce – 100 točk. 

 
 


