
Priloga 1 - Cestni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.1 Avtocesta Draženci–Gruškovje (HR)

Ro.1.1 avtocesta Draženci–Gruškovje (HR) - - 2015-2018 DARS

Ro.2 Dograditev avtocestnega predora Karavanke

Ro.2.1 Izgradnja druge cevi predora Karavanke in dograditev druge polovice AC 2017-2019 DARS 2016-2023 DARS

Ro.2.2 Obnova obstoječe cevi predora Karavanke do 2017 DARS 2022-2023 DARS

Ro.3

Razvoj zasnove počivališč/parkirišč na avtocestnem omrežju in

ureditev površin na nekdanjih mednarodnih mejnih prehodih

Ro.3.1 Ureditev počivališč/parkirišč

Ro.3.1.1 Uvedba ITS 2016-2017 DARS 2017-2025 DARS

Ro.3.1.2 Preučitev števila potrebnih parkirišč 2016-2018 DARS - -

Ro.3.1.3 Izvedba dodatnih počivališč/parkirišč in mest za nadzor za tovorna vozila 2018 občine/zasebni investitor/DARS 2019-2025 občine/zasebni investitor/DARS

Ro.3.2
Ureditev HC in AC v okviru površin na bivših MMP (Škofije, Fernetiči, Vrtojba, Karavanke, Šentilj (AC), Dolga vas in 

Pince)
2020-2024 DARS po 2024 DARS

Ro.4 Povezava Bele krajine z Novim mestom

Ro.4.1 3. razvojna os – jug odsek 1: NM vzhod - Maline (1. in 2. etapa)) 2016-2021 DARS 2021-2023 DARS

Ro.4.2 3. razvojna os – jug (odsek 1: NM vzhod - Maline (3. in 4. etapa)) 2016-2023 DARS 2024-2028 DARS

Ro.4.3 3. razvojna os – jug (odsek 2: Maline - Metlika (Črnomelj)) do 2026 Etapa Metlika do 2023 DARS po 2028 Etapa Metlika po 2024 DARS

Ro.5 Mestno omrežje Novo mesto

Ro.5.1 Obvozna cesta zahod ukrep vezan na Ro.4.1 in R.4.2 - - - -

Ro.6 Povezava Bohinja in Bleda z Ljubljano

Ro.6.1 Obvoznica Bled jug 2016-2018 DRSI/Občina Bled 2019-2022 DRSI/Občina Bled

Ro.6.2 Obvoznica Bled sever 2016-2018 Občina Bled + DRSI 2016-2019 Občina Bled + DRSI

Ro.6.3 Lesce - Bled 2018-2021 DRSI/Občini Bled in Radovljica 2021-2023 DRSI/Občini Bled in Radovljica

Ro.7 Povezava Predela, Bovca, Tolmina, Cerknega in Idrije z Ljubljano

Ro.7.1 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave 2016-2019 DRSI 2017-2025 DRSI

Ro.7.2 Prevoznost Vršiča

Ro.7.2.1 Prevoznost Vršiča 2017-2018 DRSI 2018-2022 DRSI

Ro.7.2.2 Prevoznost Vršiča po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.7.3 4. razvojna os Ro.7.1 2016-2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.7.3.1 Cerkno-Hotavlje 2021–2024 DRSI 2025–2030 DRSI

Ro.7.3.2 Želin-Idrija-Logatec 2021–2024 DRSI 2025–2030 DRSI

Ro.8 Mestno omrežje Škofja Loka

Ro.8.1 Obvozna cesta sever
nadaljevanje projekta je odvisno od učinkovitosti 

južne obvozne ceste 
po 2016 DRSI, Občina po 2020 DRSI, Občina

Elementi cestnega omrežja

Odsek je del celovitega omrežja TEN-T. Pred leti je bil zgrajen avtocestni odsek med Slivnico pri Mariboru in Draženci blizu Ptuja. Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih 

koničnih urah na povprečni delovni dan in v času zgoščenega prometa med turistično sezono. Ugotovljeno je, da bo leta 2030 prepustnost presežena. Predvsem gre za problem povečanega prometa v turistični sezoni, saj med 

Ptujem in mejo s Hrvaško poteka po dvopasovni glavni cesti. V tem času nastajajo večji prometni zastoji, kar dodatno obremenjuje okolje. Ukrep pomeni novogradnjo avtoceste, saj je to edini manjkajoči AC-odsek med Mariborom 

in Zagrebom (dolžine 13 km), ki ga je še treba zgraditi. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Odsek je del celovitega omrežja TEN-T in je zdaj zgrajen kot polovična AC, zato je prometni pretok slabši. Pri sedanji ureditvi je problematična prepustnost v času povečanega prometa, ko nastajajo zastoji. Pojavljajo se nekaj 

kilometrov dolge kolone v posameznih dnevih. Zaradi varnosti je omejen promet tovornih vozil oz. je vstop v predor nadzorovan. Poleg tega se prometne obremenitve letno povečujejo, tako da bi se obseg in število dni z zastoji še 

povečevala, kar je problematično z vidika uporabnikov (zastoji, obremenjevanje okolja) in upravljavca predora (zagotavljanje varnosti). Enocevni predor nima druge možnosti, kakor da se zgradi druga cev in takoj sanira obstoječa 

(prva predorska cev) ter da se v njima vzpostavi enosmerni promet. S tem bo dosežen polni profil štiripasovne avtoceste. Povečana bo varnost prometa, s čimer bodo izpolnjene tudi zahteve direktive o varnosti v predorih 

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju). Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep 

Ro.33.

Uredba TEN-T 1315/2013 v 19. členu opredeljuje prednostne naloge držav članic za razvoj cestne infrastrukture. Med drugim predvideva zagotavljanje ustreznih parkirnih površin za gospodarske uporabnike, tako pa tudi stopnje 

varnosti in varovanja. Zagotovljena naj bi bila informacijska podpora glede števila razpoložljivih in prostih mest na parkiriščih ter za boljšo izkoriščenost obstoječih parkirišč (ITS). Poleg tega je treba poskrbeti za dodatno 

zmogljivost s širitvijo obstoječih parkirišč oz. po potrebi z zgraditvijo novih. Zaradi vključitve Republike Slovenije v EU in sprejetja schengenske ureditve na mejah države je mejne točke treba preurediti oz. jim dati druge funkcije. 

V okviru ukrepa je treba pripraviti pregled in analizo mejnih točk, ugotoviti potrebe na njih, opredeliti novo, spremenjeno funkcijo in pripraviti projekte preureditve teh površin. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba 

upoštevati ukrep Ro.33.

Bela krajina je slabše navezana na regijska središča oz. je njihova dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti in vremenskih razmer otežena. Z večjo dostopnostjo bosta zagotovljeni možnost za prihodnji razvoj in ustrezna 

povezanost regij v gospodarskem in družbenem smislu. Na tem območju je v zimskih razmerah treba izboljšati dostopnost čez Gorjance. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do 

jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oz. nadgradi 

obstoječa prometna infrastruktura. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer na obstoječi infrastrukturi ni mogoče zagotoviti ustreznega standarda, se preučijo možnosti pripraviti projekt zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in 

projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na nekaterih delih omrežja nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi 

čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno na bivalnih območjih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva 

izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna možnost za pretočnost daljinskega in ciljno-izvornega prometa v mestu. Z ukrepom se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in 

projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na nekaterih delih omrežja, predvsem med avtocesto in Bledom, se promet zgosti in nastajajo 

zastoji. To velja posebno za turistično sezono oz. konični promet ob koncu tedna. Ukrep predvideva rekonstrukcijo sedanje ceste, s katero se ustvarijo ustrezne možnosti pretočnosti za daljinski promet in ciljno-izvorni promet v 

mestu, ter gradnjo južne obvoznice Bleda. Z ukrepoma se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem in naravnem okolju. Preučiti je treba možnost izboljšanja dostopnosti z javnim potniškim prometom (obstoječa železniška 

povezava, alternativne oblike prevoza, ITS ...). Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Posamezna območja Goriške so slabše povezana na regijska središča oziroma je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti in vremenskih razmer otežena. Tako bodo zagotovljene možnosti za prihodnji razvoj in ustrezna 

gospodarska in družbena povezanost regij. Med drugim je problematična prevoznost Vršiča pozimi, kar je treba izboljšati. Treba je zagotoviti tudi primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih 

središč in jedrnega oziroma celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oziroma nadgradi 

obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. 

Le v posameznih primerih oziroma tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati 

ukrep Ro.33. 

4. razvojna os je cestna povezava čezmejnega pomena in hkrati tudi del notranjega obodnega cestnega obroča, ki zagotavlja povezanost Zgornjega Posočja in Cerkljanskega z Gorenjsko, preko Idrijsko – Logaškega kraka pa z 

osrednjo Slovenijo. Njen potek je od Predela, Robiča preko Tolmina do Želina, kjer se razdeli na dva kraka. Cerkljansko – Gorenjski krak poteka preko Cerkna, Hotavelj, Gorenje vasi in Škofje Loke do avtoceste A2 pri Vodicah, 

Idrijsko – Logaški krak pa preko Idrije in Godoviča do Logatca, kjer se priključuje na avtocesto A1.

2025–2030



Priloga 1 - Cestni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.9 Povezava Koroške z avtocestnim sistemom

Ro.9.1 3. razvojna os sever (odsek 1: Šentrupert – Velenje) 2017-2024 DARS 2022-2027 DARS

Ro.9.2 3. razvojna os sever (odsek 2: Velenje – Slovenj Gradec) 2017-2022 DARS 2020-2026 DARS

Ro.9.3 3. razvojna os sever (odsek 3: Slovenj Gradec – Dravograd) 2016-2026 DARS po 2027 DARS

Ro.9.4 3. razvojna os sever (odsek 4: Otiški Vrh – Prevalje) 2016-2027 DARS po 2028 DARS

Ro.10 Povezava Hrastnika z Zidanim Mostom in Brežicami

Ro.10.1 Rekonstrukcija obstoječe ceste 2018-2019 DRSI 2019-2022 DRSI

Ro.10.2 Novogradnja Hrastnik - Zidani Most Ro.10.1 2017-2020 DRSI 2021-2024 DRSI

Ro.10.3 Obvoznica Krško 2016-2018 DRSI 2016-2023 DRSI

Ro.10.4 Krško - Brežice 2016-2022 DRSI 2023-2027 DRSI

Ro.10.5 Obvoznica Brežice 2018-2022 DRSI 2022-2025 DRSI

Ro.11 Povezava Kočevja z Ljubljano

Ro.11.1 Povezava Kočevje - Ljubljana U.3, U.16 in R.23.16 2016-2018 MzI - -

Ro.11.2 Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in morebitne obvoznice (2+2 - širitev obstoječe ceste) Ro.11.1 2016-2018 obstoječi, po 2018 dodatni ukrepi DRSI 2016-2020, po 2020 dodatni ukrepi DRSI

Ro.11.3 obvoznica Škofljica Ro.11.1, Ro.11.2 po 2020 DRSI po 2020

Ro.12 Ljubljanski avtocestni obroč in priključni avtocestni kraki ter preureditev priključkov

Ro.12.1 Uvedba ITS sistema

Ro.12.1.1 Uvedba ITS sistema na AC in HC 2016-2018 DARS 2016-2021 DARS

Ro.12.1.2 Uvedba ITS sistema na G, R in LC Ro.12.1.1 2016-2018 DRSI/Občine

Ro.12.2 Javni promet U.1, U.2, U.3, U.11, U.14 - - - -

Šmarje Sap - DARS 2016-2018 DARS

Dragomer (Brezovica (2)) 2016-2021 DARS 2022-2024 DARS

Obvoznica Vnanje Gorice
povezava s priključkom Dragomer (Brezovica 

(2))
2018-2022 DRSI 2023-2026 DRSI

Domžale (Študa) Ro.13.2 in Ro.12.4.1 2016-2023 Občina/DARS/DRSI po 2025 DARS

Vrhnika Ro.43.4.1 po 2025 DARS po 2030 DARS

Nadaljevanje priključka Brdo 2016-2018 Občina 2019-2021 Občina

Ro.12.4 Širitev AC obroča s priključnimi kraki

Ro.12.4.1 Širitev AC obroča s priključnimi kraki Ro.12.1 2020-2025 DARS po 2025 DARS

Ro.12.4.2 Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6-pasovnico 2016-2022 DARS 2023-2025 DARS

Ro.12.4.3 Šentvid - Koseze (dokončanje polnega priključka na Celovško cesto) 2016-2021 DARS 2021-2023 DARS

Ro.13 Povezava Gorenjske, Ljubljane in Štajerske

Ro.13.1 Navezava Gorenjska - Štajerska (Želodnik - Mengeš - Vodice) do 2024 obvoznica Vodice do 2021 DARS po 2024 obvoznica Vodice do 2022 DARS ali DRSI

Ro.13.2
Priključna cesta (Trzin-Domžale-priključek Študa; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-

Mengeš-Vodice, Brod-Ježica-Šentjakob, Kamniško progo, Gorenjsko progo )
Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.3, U.2, Ro.12.4 2017-2018 MZI po 2020 DRSI

Ro.13.3
Severna tangenta (Brod-Ježica-Šentjakob; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Želodnik-Mengeš-

Vodice, Trzin-Domžale-priključek Študa, Kamniško progo, Gorenjsko progo )
Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.2, U.2, Ro.12.4 po 2025 MZI - -

Ro.14 Povezava Štajerska–Dolenjska

Ro.14.1 Obvoznica Celja Ro.14.5 2016-2022 DRSI po 2025 DRSI

Ro.14.2 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Celje-Laško 2018-2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.14.3 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Laško-Zidani Most Ro.10.2 2018-2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.14.4 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Zidani Most-Novo mesto 2018-2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.14.5 3. razvojna os - sredina Ro.14.1, Ro.14.3, Ro.14.4, Ro.14.5, Ro.10.2 2016-2022 DRSI po 2025 DRSI

Povezava med Štajersko in Dolenjsko je zagotovljena mimo Ljubljane s potekom avtoceste. Posledično velik del prometa med Štajersko in Dolenjsko poteka po daljši poti, kar povzroča uporabnikom dodatne stroške. Obremenjuje 

tudi ljubljanski prometni obroč in še okolje zaradi emisij. Obstoječe ceste med Celjem in Novim mestom ne ponujajo ustreznega standarda dostopnosti. Neposredna povezava med Celjem in Novim mestom bo skrajšala potovalno 

pot med regijama. Treba je preučiti možnost uporabe obstoječe infrastrukture, ki jo je treba posodobiti za hitrosti 90 km/h, kjer to ne bo mogoče, pa z zgraditvijo nove ceste. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba 

upoštevati ukrep Ro.33.

Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je tam dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Na tem delu je glavna cesta samo enopasovna, kar pomeni, da je mogoč samo izmenični 

promet v eni smeri. Treba je zagotoviti primeren standard (dvopasovno glavno cesto) dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Hkrati je treba vzpostaviti 

ustrezno povezavo mimo Krškega do Brežic. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je tam dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega pomena ter do 

jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja. Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Predvideno je, da se kar najbolj uporabi in rekonstruira oz. nadgradi 

obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. Le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj nje. 

Poleg cestne obstaja proti Kočevju železniška infrastruktura. Pri pripravi ukrepa je treba upoštevati obe prometni sredstvi in ugotoviti, kako bi lahko zadostili ciljem hitrejše in boljše dostopnosti. Predvsem je treba preučiti, ali bi 

posodobitev železniške infrastrukture v celoti zadostila tem ciljem ali je treba končne predloge ukrepov iskati na cestni in železniški infrastrukturi z upoštevanjem učinkovitejše izvedbe javnega prevoza. Pri umeščanju v prostor in 

projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Na avtocestnem obroču okrog Ljubljane pravzaprav na vseh odsekih nastajajo zastoji. 

Predvideni ukrepi: - Uvedba javnega prometa, pri čemer bi pomembnejšo vlogo prevzela železnica na glavnih oz. regionalnih smereh. Pričakovati je, da se bo del prometa na avtocestnem obroču tako sicer zmanjšal, a zaradi 

povečanja mobilnosti do leta 2030 se še predvideva povečan obseg cestnega prometa. - Uvedba sistema ITS. - Če ti ukrepi ne bodo odpravili težav v celoti, je treba izvesti še ukrepe, ki bodo povečali zmogljivosti obstoječih 

avtocestnih odsekov in priključnih AC-krakov, npr. razširitev obstoječe avtoceste za dodatni vozni pas v vsaki smeri ipd.). - Preureditev in novogradnja priključkov na AC, npr. Brezovica, Šmarje - Sap, Domžale, Vrhnika itd. - 

Preuči se tudi možnost izvedbe projekta po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Ro.12.3 

Priključki

Povezava med Gorenjsko in Štajersko je zagotovljena z ljubljanskim avtocestnim obročem. Zato velik del prometa med tema regijama poteka po daljši poti, kar povzroča uporabnikom dodatne stroške. Obremenjen je ljubljanski 

prometni obroč in še okolje zaradi emisij. Rešitev je v tangencialnih povezavah: novogradnja neposredne povezave med Gorenjsko in Štajersko (Želodnik–Vodice), ki bo skrajšala potovalno pot med regijama, nova cesta 

Trzin–načrtovani avtocestni priključek Študa, ki bo razbremenila obstoječo trzinsko vpadnico ter trzinsko in domžalsko cestno omrežje, pa tudi zgraditev povezave Stanežiče–Brod–Ježica–Šentjakob, ki bo razbremenila ljubljansko 

mestno cestno omrežje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Posameznim območjem na Koroškem je treba zagotoviti ustrezno dostopnost, varnost in primerno raven prometnih povezav do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja 

(do avtocest). Tako bodo dane možnosti za prihodnji razvoj ter ustrezno gospodarsko in družbeno povezanost regij. Kar najbolj se posodobi oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Gre predvsem za posege vanjo. Le v 

posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda tako ni mogoče zagotoviti, se preuči možnost izvedbe posegov zunaj obstoječe prometne infrastrukture. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep 

Ro.33.
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Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.15 Povezava Škofje Loke/Medvod z Ljubljano

Ro.15.1 Navezava Gorenjske z Ljubljano (Jeprca - Stanežiče) R.3 in U.2 2016-2017 DARS - -

Ro.15.2 Rekonstrukcija obstoječe povezave z event. dograditvijo pasov R.3 in U.2 2016-2018 DRSI 2022-2025 DRSI

Ro.15.3 Navezava Gorenjske z Ljubljano (Jeprca - Stanežiče - Brod) Ro.15.1 in Ro. 15.2 po 2030 DARS ali DRSI po 2030 DARS ali DRSI

Ro.16 Cestno omrežje okoli Maribora

Ro.16.1 Obvoznica Maribor (Podaljšek ceste Proletarskih brigad) 2016-2019 DRSI 2020-2023 DRSI

Ro.16.2 Obvoznica Maribor (Zahodna obvoznica (Lackova) - AC) 2016-2020 DRSI po 2020 DRSI

Ro.16.3 Obvoznica Maribor jug (navezava od AC do Miklavža) po 2030 DRSI po 2030 DRSI

Ro.17 Cestno omrežje okoli Kopra, navezava somestja Koper–Izola–Piran na AC-sistem

Ro.17.1 Povezava slovenske in hrvaške Istre 2016-2018 MzI

Ro.17.2 Koper - Šmarje Dragonja (obvoznica Šalara) Ro.17.1 2016-2019 DARS 2020-2023 DARS

Ro.17.3 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Šalara-HR (mejna točka) Ro.17.1 2016-2020 DRSI 2017-2023 DRSI

Ro.17.4 Koper - Šmarje Dragonja Ro.17.1 po 2025 DARS po 2030 DARS

Ro.17.5 Jagodje - Lucija 2016-2024 DARS po 2025 DARS

Ro.17.6 Bertoška in Srminska vpadnica Ro.17.1 2016-2022 DARS 2021-2024 DARS

Ro.17.7 MMP Dragonja - državna meja z RH 2016-2021 DARS po 2023 DARS

Ro.18 Povezava Ilirske Bistrice (HR) z avtocestnim sistemom 

Ro.18.1 Obvoznice (Pivka, Prestranek) 2017-2025 DRSI po 2022 DRSI

Ro.18.2 Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Postojna-Jelšane 2016-2019 DRSI 2016-2023 DRSI

Ro.18.3 AC povezava (Postojna - Jelšane) Ro.18.1, Ro.18.2 2016-2025 DARS po 2030 DARS

Ro.19 Mestno omrežje Celje

Ro.19.1 Obvoznica Ro.14.1 - - -

Ro.20 Povezava Ormoža s Ptujem/Mariborom

Ro.20.1 Ptuj - Ormož

Ro.20.1.1 Ptuj - Markovci (obvoznica Ptuj) (novogradnja) 2018-2027 DARS po 2025 DARS

Ro.20.1.2 Markovci - Ormož (novogradnja) 2017-2021 DARS 2021-2024 DARS

Ro.21 Mestno omrežje Nova Gorica

Ro.21.1 obvoznica Nova Gorica po 2018 DRSI po 2025 DRSI

Ro.22 Povezava Kozjanskega, Rogaške Slatine in zaledja na osrednje omrežje

Ro.22.1 Dramlje - Šentjur 2016-2023 DRSI 2020-2025 DRSI

Ro.22.2 Šentjur - Dobovec 2016-2023 DRSI 2020-2026 DRSI

Ro.31 Izboljšanje dostopnosti regij brez neposredne povezave z omrežjem TEN-T
Izboljšati je treba regionalno omrežje (cestno in železniško), ki bo ljudem in gospodarstvu omogočilo dostop do regionalnih središč (delovna mesta, storitve javnega pomena) v sprejemljivem času. Poleg regionalnih povezav je 

predvidena zgraditev obvoznic, ki so potrebne zaradi težav s prepustnostjo, čezmernega obremenjevanja okolja in varnosti cestnega prometa.

Škofja Loka in Medvode sta velik generatorja promet, kar velja zlasti za dnevne selitve. Iz te smeri je izrazita dnevna obremenitev zlasti v jutranjih in popoldanskih koničnih urah. Na cesti med Ljubljano in Medvodami nastajajo 

zastoji, ti pa povečujejo stroške uporabnikom in dodatno obremenjujejo okolje. Predvideni ukrepi: -Preusmeritev dela dnevnih prometnih tokov na druge oblike prevoza, zlasti na javni potniški promet, pri čemer je treba preučiti, 

katere organizacijske rešitve (avtobusni promet, železniški promet) lahko zadostijo sedanjim in pričakovanim potrebam. - Nadgradnja oz. dograditev obstoječe cestne infrastrukture. - Kjer ustreznega standarda s posegi v 

obstoječo prometno infrastrukturo ni mogoče zagotoviti, se preuči možnost izvedbe posegov zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan. Glavni problem je predvsem del prometa na južnem delu Maribora, in sicer iz zahodnega dela 

mesta in zaledja, ki se usmerja proti hitri cesti oz. avtocesti. Na nekaterih delih omrežja zaradi zgostitev prometa nastajajo zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali 

blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za 

daljinski, pa tudi za ciljno-izvorni promet v mestu. Z ukrepom se zagotovijo tudi ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja (smer Koper, 

mejni prehod Dragonja) nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi 

dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za daljinski, pa tudi ciljno-izvorni promet v mestu. Prav tako se zagotovijo 

ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Razmere v povprečnem dnevu na obstoječi cesti od Izole proti Piranu oz. Portorožu so prometnotehnično in prometnovarnostno izredno slabe, dnevni obseg prometa pa presega 

zmogljivostni te ceste. Poleg tega dodatni promet v poletnih mesecih in koničnih dnevih še poslabša razmere in nastajajo večji zastoji. Ukrep predvideva novogradnjo HC od Jagodja do Lucije, ki je manjkajoči odsek t. i. obalne 

ceste, katere funkcija je navezava somestja Koper–Izola–Piran na AC-sistem. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Povezava od Postojne/Divače proti Hrvaški je del celovitega omrežja TEN-T ter je manjkajoči del med Ljubljano/Trstom in Reko, pa tudi manjkajoči del jadransko–jonske cestne povezave. Ilirska Bistrica in zaledje imata v sedanjih 

razmerah na voljo glavno cesto brez ustreznega standarda daljinske glavne ceste. Iz Postojne proti Hrvaški (Reka, zahodni del Istre, Kvarner) poteka tudi povečan turistični promet, ki je posebno izrazit med turistično sezono, ko 

dosega tudi 3- do 4-kratnik povprečnega prometa. V tem času nastajajo prometni zastoji, kar pomeni tudi dodatno obremenjevanje okolja. Povezava od Postojne proti Hrvaški je prav tako del celovitega omrežja TEN-T. Prometne 

analize so pokazale, da cesta že zdaj ne ponuja ustreznega standarda, saj prehaja skozi naselja, del ceste pa nima ustreznih elementov in omejen je tudi prevoz tovornih vozil. Ukrep predvideva posodobitev obstoječe 

infrastrukture, da se zagotovita ustrezen standard in pretočnost obstoječe ceste za hitrosti 90 km/h. Predvideva se tudi preučitev preložitve dela trase na območjih naselij v obliki obvoznic, predvsem da se loči daljinski promet od 

notranjega in ciljno-izvornega. Treba je zagotoviti tudi boljšo prometno varnost, zato mora rešitev upoštevati ločevanje motoriziranega in nemotoriziranega prometa. Kjer ustreznega standarda s posegi v obstoječo prometno 

infrastrukturo ni mogoče zagotoviti, se preučijo možnosti posegov zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja v Celju med 

priključki na AC in drugim omrežjem nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, 

zaradi dejavnosti, povezanih s prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva zgraditev obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnosti za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Hkrati se zagotovijo 

ustreznejše razmere v bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Posamezna območja Slovenije so slabše povezana z regijskimi središči oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti ustrezno dostopnost do središč regionalnega pomena ter do jedrnih središč in 

jedrnega oz. celovitega prometnega omrežja (avtoceste). Ukrep predvideva pripravo projekta, ki upošteva dejanske potrebe prometnega sistema. Na Ptuju se uredi ustrezen obvozni sistem, na povezavi Ptuj–Ormož pa izboljša 

raven prometnih razmer, in sicer predvsem s posegi v obstoječo prometno infrastrukturo, le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti na obstoječi infrastrukturi, se preučijo možnosti 

priprave projekta zunaj nje. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Analizirane so bile razmere na sedanjem cestnem omrežju leta 2030, in sicer v popoldanskih koničnih urah na povprečni delovni dan in v času povečanega prometa med turistično sezono. Na nekaterih delih omrežja v Novi Gorici 

namreč nastajajo zgostitve prometa in zastoji. S tem so povezane tudi čezmerne emisije v bivalnem okolju. Preprečevanje, zmanjševanje ali blaženje vplivov na okolje, še posebno v bivalnih okoljih, zaradi dejavnosti, povezanih s 

prometom, je eden od glavnih strateških ciljev. Ukrep predvideva izvedbo obvozne ceste, s katero se ustvari ustrezna pretočnost za daljinski in ciljno-izvorni promet v mestu. Prav tako se zagotovijo ustreznejše razmere v 

bivalnem okolju. Pri umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Bizeljsko, Kozjansko, Šentjur in Rogaška Slatina so slabše povezani z regijskimi središči oz. je dostopnost zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena. Treba je zagotoviti primeren standard dostopnosti do središč regionalnega 

pomena ter do jedrnih središč in jedrnega oz. celovitega omrežja TEN-T. Ukrep predvideva pripravo več projektov, ki bodo upoštevali dejanske potrebe prometnega sistema. Gre predvsem za posege v obstoječo prometno 

infrastrukturo, le v posameznih primerih oz. tam, kjer ustreznega standarda na njej ni mogoče zagotoviti, se preučijo možnosti priprave projekta zunaj obstoječe prometne infrastrukture (npr. povezava Dramlje–Šentjur).Pri 

umeščanju v prostor in projektiranju je treba upoštevati ukrep Ro.33.

Cestno omrežje



Priloga 1 - Cestni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.31.1 Program ukrepov Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1 2016 DRSI - -

Ro.32 Upravljanje, spremljanje in štetje prometa ter informacijski sistem

Ro.32.1 Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) 2016 MzI 2016 MZI

Ro.32.2 Vzpostavitev podatkovnega modela (v okviru NCUP) 2016 MzI

Ro.32.3 Nadgradnja makroskopskega prometnega modela (v okviru NCUP) 2016-2017 MzI

Ro.32.4 Vzpostavitev dinamičnega simulacijskega modela (v okviru NCUP) 2017-2018 MzI

Ro.33
Ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov plana na okolje,  

naravo,  zdravje ljudi in kulturno dediščino in ukrepi za izboljšanje prometne varnost (omilitveni ukrepi)

Ro.33.1 Operativni program za hrup stalno MOP

Ro.33.1.1 Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom stalno DRSI

Ro.33.1.2 Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom stalno DARS

Ro.33.2 Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje stalen Naročniki - -

Ro.34 Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem

Ro.34.1 Intermodalna potniška središča U.31, U.33 stalen Naročniki - -

Ro.34.2 Logistični centri - - - -

Ro.35 Spodbujanje rabe ekoloških vozil in izgradnja omrežja za polnilne postaje

Ro.35.1
Nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev 

ustrezne infrastrukture
priprava MzI izvedba 

Ro.35.2 Izgradnja omrežja za polnilne postaje 2016

Ro.35.3 spodbujanja uporabe vozil 2016 MzI do 2020 Zasebni investitorji ob podpori države

Ro.35.4 polnilna mesta za električna vozila 2016 MzI  pristojna ministrtva in občine

Ro.35.5 oskrbovalno mesto za UZP v koprskem pristanišču M.11  2016  MzI 2020  Zasebni investitorji ob podpori države

Ro.35.6
javno dostopna oskrbovalna mesta za UZP za motorna vozil in javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za 

motorna vozila na TEN-T omrežju
 2016   MzI do 2016 Zasebni investitorji ob podpori države 

Ro.35.7 javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za osebna vozila v urbanih območjih  2016  MzI 2025  Zasebni investitorji ob podpori države

Ro.35.8 javno dostopna oskrbovalna mesta za vodik  2016  MzI 2020  Zasebni investitorji ob podpori države

Upravljanje prometa je pomemben del prometnega sistema. Zbiranje in obdelava podatkov o prometu je temelj za dopolnjevanje podatkovne zbirke s tega področja. Štetje prometa je različno, pri čemer je treba zagotoviti dostop 

do podatkov na primernih platformah, ki so dostopne tudi javnosti. Funkcije nadzora, vodenja in upravljalna prometa so temelj za izboljšanje pretočnosti prometnih tokov. Učinkoviti sistemi omogočajo tako vodenje, da je čim 

manj zastojev v rednem prometu in v npr. izrednih prometnih dogodkih. V okviru širše priprave dokumentov razvoja prometnega sistema v RS je bil oblikovan nacionalni prometni model. Tega je treba vzdrževati in posodabljati z 

vključevanjem novih raziskav (denimo ankete po gospodinjstvih, druge raziskave), tako pa zagotoviti, da bo model vseskozi osvežen.

Ukrepi varstva pred hrupom zaradi cestnega prometa obsegajo predvsem ukrepe za zmanjšanje hrupa pri viru (nizkohrupni asfalt, začasne ali trajne preusmeritve tranzitnega prometa in zniževanje hitrosti vožnje na območjih, 

občutljivih za hrup), ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje in nasipi) in ukrepe na stavbah (protihrupna sanacija fasadnih elementov). Natančneje je ukrepe treba opredeliti v operativnem programu 

varstva pred hrupom, ki mora zajemati vse pomembne ceste in cestno omrežje na obeh poselitvenih območjih (MO Ljubljana in MO Maribor). Pri pripravi tega programa se je treba osredotočiti predvsem: a) na zmanjšanje hrupa s 

cestne infrastrukture; v zvezi s tem je treba pripraviti strategijo in tehnološke rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito zmanjšanje hrupa zaradi kotaljenja, b) na pripravo in upoštevanje enotnih izhodišč za določitev območij zaščite 

s protihrupnimi ograjami/nasipi in načina njihove izvedbe ter c) na oblikovanje enotnih izhodišč za pripravo in izvedbo ukrepov na stavbah. Za zmanjšanje razvrednotenja naravnega okolja ima rekonstrukcija obstoječih 

infrastrukturnih povezav prednost pred gradnjo novih prometnic, prav tako ima umeščanje prometne infrastrukture v že obstoječe infrastrukturne koridorje prednost pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor. Pri načrtovanju 

prometne infrastrukture v prostor je treba zagotoviti trajnostno gospodarjenje z zemljišči in varovanje tal. Posege v kmetijska in gozdna zemljišča je treba kar se da zmanjšati ter jih prednostno načrtovati po zemljiščih s slabšo 

pridelovalno zmožnostjo, pa tudi zemljiščih zunaj strnjenih gozdnih kompleksov in območij gozdov z lesnoproizvodnimi funkcijami na prvi stopnji poudarjenosti. Prometna infrastruktura naj se ne umešča na priobalna in obalna 

zemljišča. Tovrstni posegi lahko bistveno vplivajo na ekološko stanje vodotokov in zmanjšajo retenzijske površine, skupni vplivi pa učinkujejo na bioraznovrstnost in ekosistemsko delovanje območja. Pri načrtovanju posegov na 

območjih izredno visoko, zelo visoko in visoko ranljivih vodonosnikov je treba preučiti in načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive pri gradnji in obratovanju, pa tudi v izrednih dogodkih. Pri 

umeščanju prometne infrastrukture v prostor se je treba izogibati vodovarstvenim območjem in območjem, ogroženim zaradi poplav in erozije, povezane z njimi. Infrastrukturni koridorji naj se ne umeščajo prednostno na območja 

kulturne dediščine in izjemnih krajin ter krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na državni ravni. Z ustreznimi tehničnimi ukrepi je treba zagotavljati kakovostno krajinsko sliko z upoštevanjem naravnih in kulturnih 

danosti in topografije območja. Pri umeščanju prometne infrastrukture v prostor se je treba izogibati območjem z naravovarstvenim statusom (območja Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, EPO, območja, ki so 

predlagana za zavarovanje). Čas izvajanja posegov se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. Prednost pri izboru naj imajo različice z manjšim vplivom na migracijske poti prostoživečih živali (take z daljšim 

potekom v tunelih, pokritih vkopih, take, ki sekajo manj migracijskih poti). Pri fragmentaciji migracijskih poti je treba zagotoviti ustrezne prehode načrtovano, v skladu z dobro prakso v Evropski uniji. Glede cestne varnosti se na 

podlagi analiz podatkov o prometnih nesrečah in terenskih ogledov določajo križišča in odseki z visoko stopnjo prometnih nesreč oz. odseki, na katerih je zaradi drugih vplivov treba izvajati ukrepe za zagotavljanje prometne 

varnosti. Zanje se nato pripravi program ukrepov, v katerem se določijo možni takojšnji ukrepi ter kratkoročni, srednjeročni in trajni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Dosedanje analize so pokazale, da je na slovenskem 

cestnem omrežju treba sanirati veliko nevarnih križišč in odsekov. Pri ukrepih za večjo varnost na avtocesti je treba predvideti varnostne ukrepe, ki bodo učinkovito preprečili vožnjo v napačno smer, kar je treba izvesti kar 

najhitreje. V Strategiji so po posameznih področjih podani tudi specifični omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi prostorskih načrtov in projektiranju  cestne infrastrukture.

V novi uredbi TEN-T so navedena naslednja prometna vozlišča v Sloveniji: Ljubljana in Koper kot vozlišči v jedrnem delu omrežja TEN-T, Maribor pa kot vozlišče v celovitem delu omrežja TEN-T. Na teh točkah je največja možnost 

za razvoj logistične dejavnosti v zvezi s tovorom, v Ljubljani in Mariboru pa tudi za vzpostavitev multimodalnih platform za potnike. Vendar je lahko v Sloveniji tudi širše (v večjem obsegu) poskrbljeno za prenos tovora in prehod 

potnikov z enega načina prevoza na drugega. S tem bo omogočeno učinkovito kombiniranje različnih načinov prevoza v transportni verigi, tako pa povečana učinkovitost prometa. Zato je treba v prihodnje prepoznati možne točke 

prehajanja potnikov in blaga med različnimi prevoznimi načini. Kjer bi se izkazalo za potrebno in učinkovito, bi bilo treba oblikovati intermodalne potniške platforme za povečanje uporabe javnega potniškega prometa oz. 

zagotoviti ustrezno povezanost logističnih tovornih terminalov z različnimi prevoznimi načini, kjer je za to izraženo zanimanje gospodarstva.

V okviru institucij EU (Svet EU in Evropski parlament) je bila sprejeta Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Direktiva zahteva od držav 

članic, da sprejmejo svojo strategijo na tem področju, in sicer v zvezi z osebnimi vozili za električna vozila in vozila na stisnjen zemeljski plin in vodik, v zvezi s tovornimi vozili za vozila na utekočinjen zemeljski plin, v zvezi s 

pomorstvom za ladje na utekočinjen zemeljski plin in za napajanje ladij z elektriko s kopnega ter v zvezi z letalstvom za napajanje letal z elektriko na letališčih. Direktiva določa tudi roke za to (večinoma do leta 2025, razen za 

polnilne postaje za električna vozila, za katere je rok leto 2020). Direktiva v prilogi določa tudi standarde za to infrastrukturo. Glede na okoljske zahteve na ravni države oz. EU bo treba spodbuditi nabavo električnih oz. hibridnih 

vozil in zgraditi omrežje polnilnih postaj tako, da bo do leta 2030 na slovenskih cestah vsaj 15 % prometnega dela opravljeno brez izpustov TGP. Treba je predvideti finančne spodbude, ki bi posameznike spodbujale k nakupu vozil 

z okolju prijaznim pogonskim gorivom (npr. elektrika, plin).



Priloga 1 - Cestni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.35.9 infrastruktura za dobavo električne energije z obale v morskih pristaniščih M.11  2016  MzI Zasebni investitorji ob podpori države 

Ro.35.10 infrastruktura za oskrbo mirujočih letal z električno energijo A.11  2016   MzI 2025 Zasebni investitorji ob podpori države 

Ro.36 Internalizacija eksternih stroškov

Ro.36.1 Merila za določitev pristojbin 2016-2017 DRSI, DARS, Občine

Ro.37 Omejevalna politika parkiranja

Ro.37.1 Kolesarske povezave Ro.45.2, U.17.1

Ro.37.2 Parkirna mesta P+R U 2016-2020

Ro.41 Posodobitev zakonodaje in smernic za načrtovanje

Ro.41.1 Uskladitev zakonodaje stalno MzI

Ro.42 Izboljšanje finančne vzdržnosti cestnega omrežja in sistema plačevanja cestnine

Ro.42.1 Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila DARS

Ro.42.1.1 Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila DARS po 2016 DARS

Ro.42.1.2 Rušenje cestninskih postaj Ro.42.1.1. 2016 DARS 2017-2020 DARS

Ro.42.2 Elektronsko cestninjenje za vsa vozila DARS po 2025 DARS

Ro.42.3 Zagotovitev stabilnih virov financiranja 2016
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za 

Infrastrukturo in DARS d.d.

Ro.43 Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture

Ro.43.1 Model upravljanja in vzdževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) DRSI, DARS, Občine

Ro.43.1.1 Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) Ro.31 2016-2020 DRSI

Ro.43.1.2 Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) 2018-2020 DARS

Ro.43.1.3 Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov) 2016-2020 Občine

Ro.43.2 Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) "Program projektov" DRSI, DARS, Občine

Ro.43.2.1 Program projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) Ro.31 DRSI

Ro.43.2.2 Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) 2016-2022 DARS

Ro.43.2.3 Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) 2016-2020 Občine

Ro.43.3 Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) DRSI, DARS, Občine

Ro.43.3.1 Izvedba programa projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) Ro.31, Ro.43.2 2016-2022 DRSI

Ro.43.3.1.1 Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture 2016-2022 DRSI

Ro.43.3.1.2 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 2016-2022 DRSI

Ro.43.3.1.3 Rekonstrukcije 2016 - 2022 DRSI

Ro.43.3.1.4 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest 2016-2022 DRSI

Ro.43.3.2 Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) 2016-2022 DARS

Ro.43.3.3 Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) 2016-2022 Občine

Ro.43.4 Investicije na G in R cestah Ro.43.2 in Ro43.3

Ro.43.4.1 07-0037 OBVO Obvoznica Vrhnika po 2025 DRSI po 2030 DRSI

Ro.43.4.2 07-0047 NOVO Logatec-Valkarton 2016-2020 DRSI 2021-2022 DRSI

Ro.43.4.3 08-0039 OBVO Divača po 2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.43.4.4 08-0046 OBVO Obvoznica Podpeč 2018-2020 DRSI 2021-2023 DRSI

Ro.43.4.5 08-0187 OBVO Travnik 2019-2020 DRSI 2021-2023 DRSI

Ro.43.4.6 10-0047 NOVO ALU. Komen po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.7 10-0209 OBVO Obvoznica Hrpelje-Kozina 2019-2022 DRSI 2023-2025 DRSI

Ro.43.4.8 10-0211 OBVO R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Volčja Draga) 2019-2022 DRSI 2023-2025 DRSI

Ro.43.4.9 13-0060 OBVO Obvoznica Žiri 2016-2020 DRSI 2017-2022 DRSI

Ro.43.4.10 95-0119 OBVO obvoznica KANAL 2016-2019 DRSI 2022-2024 DRSI

Ro.43.4.11 00-0054 OBVO obvoznica LJUTOMER po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.12 01-0001 OBJN BREŽNICA, POLJČANE 2016-2018 DRSI 2018-2020 DRSI

Ro.43.4.13 02-0058 OBJN SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.) 2020-2023 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.14 02-0060 OBJN KRIŽNI VRH (križ. z žel.) po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.15 08-0069 OBVO Murska Sobota zahod 2018-2020 DRSI 2021-2024 DRSI

Ro.43.4.16 08-0075 NOVO Mariborska - krožni promet po 2020 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.17 10-0072 OBVO Obvoznica Kidričevo 2016-2018 DRSI 2019-2020 DRSI

Ro.43.4.18 10-0089 OBVO Obvoznica Ruše po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.19 10-0093 OBVO Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica 2016-2019 DRSI 2020-2023 DRSI

Ro.43.4.20 13-0061 OBVO Vzhodna obvoznica Ormož 2016-2017 DRSI 2017-2018 DRSI

Ro.43.4.21 06-0049 OBVO Obvoznica Moravče 2020-2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.22 08-0190 OBVO Sodražica po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.24 10-0121 OBVO G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija Ro.10 2018-2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.43.4.25 10-0126 NOVO R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči Ro.4.3 2016-2021 DRSI po 2021 DRSI

Ro.43.4.26 10-0127 OBVO R3-664/2501: obvoznica Birčna vas 2018-2020 DRSI 2020-2021 DRSI

Ro.43.4.27 10-0139 OBVO R3-650/1159: obvoznica Dobrnič po 2025 DRSI po 2025 DRSI

Ro.43.4.28 10-0140 OBVO R1-216/1175: obvoznica Žužemberk po 2020 DRSI po 2022 DRSI

Uvesti stabilen namenski vir financiranja in vzpostaviti elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku.

Republika Slovenija razpolaga z razvejeno cestno, železniško in drugo infrastrukturo, ki omogoča premike ljudi in opravljanje gospodarskih dejavnosti, zato morajo upravljavci zagotavljati, da je v ustreznem stanju. V preteklih 

letih so upravljavci uvedli različne meritve, ki omogočajo ugotavljanje stvarne kakovosti infrastrukture. Na nekaterih njenih delih, denimo na avtocestah, je uveden računalniško podprt sistem (npr. dTIMS_CT oz. PMS-DARS), ki 

omogoča sprotno spremljanje stanja vozišča in pripravo načrtov obnove na podlagi matematičnih modelov, utemeljenih s krivuljami propadanja vozišča. Taki sistemi zagotavljajo učinkovito upravljanje infrastrukture in svojo 

lastno dolgoročno finančno vzdržnost. Sistemi, ki temeljijo na stvarnih podatkih o stanju infrastrukture in omogočajo načrtovanje potrebnih ukrepov, morajo biti uvedeni tudi za druge dele infrastrukture (preostale ceste, železnice 

...).

Zakonodaja in smernice za načrtovanje, povezane s cestami, morajo spodbujati razvoj sektorja ter biti v skladu z najboljšo mednarodno prakso in evropskimi uredbami, zlasti v zvezi z varnostjo, interoperabilnostjo, trajnostjo in 

okoljem.

To je orodje prometne politike, ki ima temelj v evropski Direktivi 2011/76/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture 

za težka tovorna vozila. Direktiva določa, da mora država članica EU uvesti zaračunavanje zunanjih stroškov vsaj za težka tovorna vozila nad 11 ton (lahko pa seveda tudi za vsa druga), če se odloči za tak ukrep. Dodatno se lahko 

zaračunavajo zastoji, onesnaževanje zraka in hrup. Gre za vključitev okoljskih stroškov glede na energetsko učinkovitost (količina CO2/km) in čistost vozil (standard EURO) v ceno pristojbin za uporabo javnih cestnih in parkirnih 

površin, če so v mestnih središčih. Pogoj za to pa je uvedba elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku ali sistem zaračunavanja vstopa v mesto (angl. congestion charging).

Za dosego zmanjšanja izpustov CO2 in onesnaževal so učinkoviti ukrepi: a) zmanjšanje števila km, ki jih prevozi osebni avto v urbanem okolju; b) povečanje deleža pešaškega in kolesarskega prometa; c) povečanje deleža javnega 

potniškega prometa; d) povečanje števila potnikov v avtu, ki se uporablja v urbanem okolju; zmanjšanje porabe goriva na enoto tovora; e) izboljšanje energetske učinkovitosti vozil; za zmanjšanje prevoženih km z osebnimi 

avtomobili je v večjih mestih treba uvesti ukrep omejitvene parkirne politike s plačljivim parkiranjem in omejevanjem površin, ki so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov.

Delovanje/organizacija cestnega prometa



Priloga 1 - Cestni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

Ro.43.4.29 98-0229 OBJN MOST ČEZ HOTEDRŠICO DRSI 1. etapa: 2016-2018; 2. etapa: 2018-2020 DRSI

Ro.43.4.30 06-0045 OBVO Železniki (na Plavžu) 2016-2018 DRSI 2018-2020 DRSI

Ro.43.4.31 07-0014 OBVO Sl. Konjice - Oplotnica po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.32 07-0087 OBVO Gornji Grad 2016-2020 DRSI 2021-2022 DRSI

Ro.43.4.33 08-0168 OBVO Obvoznica Bistrica ob Sotli s krožiščem po 2020 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.34 10-0196 OBVO Obvoznica Šmarje Ro.22.2 2016-2023 DRSI 2020-2026 DRSI

Ro.43.4.35 85-0491 NOVO HOTEMAŽE-BRITOF 2016-2018 DRSI 2019-2021 DRSI

Ro.43.4.36 94-0413 OBVO obvoznica LUČE 2016-2018 DRSI 2019-2022 DRSI

Ro.43.4.37 10-0017 OBJN Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti DRSI 2018-2020 DRSI

Ro.43.4.38 10-0024 OBJN Sevnica-nadvoz čez železnico DRSI 2016-2017 DRSI

Ro.43.4.39 10-0025 OBJN G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu 2018-2021 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.40 09-0006 OBVO Obvoznica Murska Sobota – vzhod 2016-2018 DRSI 2018-2019 DRSI

Ro.43.4.41 98-0893 OBVO obvoznica PONIKVE Ro.11.3 po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.42 10-0138 OBVO R3-647/1368: obvoznica Zdenska vas Ro.11.3 po 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.43 17-0011 OBVO Ilirska Bistrica (Vilharjeva in Šercerjeva) - v predlogu proračuna Ro.18 2017 - 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.44 17-0001 OBVO Volče - v predlogu proračuna 2017 - 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.45 17-0005 OBVO Dolenjske Toplice - v predlogu proračuna 2017 - 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.46 17-0006 OBVO Mirna - v predlogu proračuna 2017 - 2020 DRSI po 2020 DRSI

Ro.43.4.47 OBVO Most na Soči - v predlogu proračuna 2017 - 2022 DRSI po 2022 DRSI

Ro.43.4.48 09-0005 NOVO Poligon varne vožnje 2016 DRSI 2017-2019 DRSI

Ro.43.5
Priključki na AC in HC Rekonstrukcija obstoječih priključkov (npr. Leskoškova, Letališka, Slavček (Šmarska cesta v 

Kopru), Arja vas, Vrhnika) in gradnja novih priključkov (npr. Kranj sever)
DARS DARS

Ro.44 Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji

Ro.44.1 Upošteva se pri pripravi projektov tam kjer je primerno, smiselno in uporabno vsi ukrepi stalen Naročniki

Ro.45 Zniževanje emisij onesnaževal

Ro.45.1 obnova voznega parka Ro.35.3, U.35

Ro.45.2 migracije s kolesom U.17.1 2016 DRSI 2016-2022 DRSI

Ro.46 Pripravljenost na ekstremne vremenske pojave

Ro.46.1 Smernice za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave (npr. žled, poplave) vsi ukrepi 2016 MzI

Ro.46.2 Protivetrna zaščita 2016-2018 DARS 2016-2018 DARS

Ro.47
Zagotovitev migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnost voznikov pred trki s prostoživečimi 

živalmi

Ro.47.1
Priprava navodil in tehničnih specifikacij za zagotovitev migracijskih koridorjev velikih sesalcev in dvoživk na 

obstoječih cestah
vsi ukrepi 2016-2018 DRSI - -

Ro.47.2
Zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na obstoječem AC omrežju, 

vendar ne več kot dva
Ro.47.1 2016-2018 DARS 2016-2022 DARS

Ro.47.3
Zagotovitev prehodnosti za dvoživke na odsekih državnih cest z največjim negativnim vplivom na populacije 

dvoživk
Ro.47.1 2016-2018 DRSI 2016-2022 DRSI

Ro.48 Dostopnejša infrastruktura manj mobilnim osebam

Ro.48.1 Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov vsi ukrepi stalen DRSI

Zagotoviti ustrezno dostopnost infrastrukture vsem uporabnikom. Ta mora biti prilagojena, da bo dostopnejša za manj mobilne osebe, na primer: ureditev dostopov s pločnikov na cesto, uporaba invalidom prijaznih javnih 

prevoznih sredstev, ureditev javnih električnih polnilnic, prilagojenih za uporabo invalidom na vozičkih, in podobno.

Spodbujanje recikliranja in uporabe lastnih odpadkov pri gradnji in rekonstrukciji prometne infrastrukture, pa tudi uporabe certificiranih gradbenih materialov iz recikliranih stranskih proizvodov ali odpadnih materialov, ki 

nastajajo v drugih sektorjih (pri naročanju se upošteva tudi Uredba o zelenem javnem naročanju). Pri uporabi gradbenih materialov za prometno infrastrukturo, ki niso primarnega naravnega izvora, je treba upoštevati njihovo 

večjo količino (predvsem se uporabljajo kot gradbena polnila) in tudi, da se nekatere nevarne snovi iz odpadnih materialov lahko trajno mobilizirajo. Novi gradbeni materiali imajo lahko celo boljše funkcionalne lastnosti v 

primerjavi z izvorno naravnimi.

Zniževanje emisije onesnaževal z ukrepom, da se cestni vozni park v javnem prometu redno obnavlja in da se pri nabavi novih vozil zagotovi njihova skladnost s stanjem tehnike; da se enaka pozornost kakor spodbujanju uporabe 

javnega prometa v urbanih središčih namenja tudi drugim oblikam trajnostne mobilnosti (kolesarjenje, cone za pešce ali cone, v katere imajo vstop vozila z nič ali zelo malo emisijami onesnaževal – angl. low emission zone). Pri 

pripravi prostorskih aktov za nove infrastrukturne posege ali razširitev obstoječega prometnega omrežja je za dosego cilja zmanjšanja onesnaženosti zunanjega zraka treba upoštevati te splošne usmeritve: - čim bolj zagotoviti 

ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje nastajanja prometnih zgostitev, zagotavljanje tekočega prometa pri zmerni potovalni hitrosti med 60 in 90 km/h, preusmeritve prometa), - na območjih s čezmerno 

onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečitev povečanja prometnih tokov na posameznih odsekih cestnega omrežja in uvajanje ukrepov za prepoved vstopa motornih vozil (predvsem tovornih), ki ne ustrezajo 

okoljskim standardom za nova vozila, - izogibati se umeščanju ukrepov na območja poselitve, ki so za onesnaženost zunanjega zraka posebej občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za zdravstveno dejavnost, turistična 

območja).

V skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 glede prilagajanja podnebnim spremembam: zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture zanje ter na podlagi ugotovitev analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki 

ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture zoper podnebne spremembe. Torej je treba razviti smernice, metodologije in postopke za zbiranje informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter načrtovanje in izvajanje ukrepov 

zmanjšanja občutljivosti prometne infrastrukture za ekstremne vremenske pojave.

Zagotavljanje migracijskih koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov pred trki s temi živalmi: zmanjšati fragmentiranost habitatov vrst z vzpostavitvijo prehodov za prostoživeče živali na obstoječih prometnicah 

(predvsem za vrste iz skupin sesalci in dvoživke). Za ta namen se na začetku izvede študija ali povzamejo ugotovitve že opravljenih monitoringov povoza prostoživečih živali ter na podlagi izsledkov študije uredijo objekti za 

prehajanje živali. V sklopu ukrepa se pripravi tudi prednostni seznam črnih točk povoza dvoživk, pri čemer se prednostno uredijo objekti za prehajanje, vključno z usmerjevalnimi ograjami. Za zagotovitev boljše varnosti v prometu 

(za preprečitev trkov z velikimi sesalci) je, odvisno od lokacije in gostote prometa, na neograjenih prometnicah možna postavitev kemičnih odvračal, zvočnih opozorilnih naprav, svetlobnih odsevnikov ali kombiniranih naprav. Pri 

novonačrtovanih prometnicah je treba zagotoviti ohranitev obstoječih migracijskih poti z zgraditvijo ustreznih objektov ali drugih ureditev za prehajanje prostoživečih živali (predvsem za vrste iz skupin zveri, srnjadi, jelenjadi, 

netopirjev in dvoživk). Zaradi načrtovanja se že na začetku izdelajo namenska študija (oz. povzamejo izsledki že opravljenih študij, če obstajajo), ki obsega podatke o vrstah, katerih premiki bodo s posegom prizadeti, in usmeritve 

projektantu za načrtovanje objekta oz. ureditve (lokacija, oblika, velikost, zasaditev objekta in okolice ter podobno).


