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POVZETEK

VARNOST V CESTNEM PROMETU

Varnost v cestnem prometu v Evropi se je v zadnjih desetletjih izboljševala. Število smrtnih
žrtev v državah EU-28 je leta 2010 znašalo skoraj 31 500 oseb, kar je 43 % manj kot leta
2011, ko je bilo zabeleženih 54 949 smrtnih žrtev. Ta trend upadanja se je okrepil med
letoma 2008 in 2010, ko se je število žrtev prometnih nesreč zmanjševalo za 10 % letno;
med letoma 2001 in 2007 je upad na letni ravni namreč znašal 4 %. Kljub znatnemu upadu
EU ni dosegla cilja, ki si ga je zadala leta 2003, in sicer, da bo število smrtnih žrtev
prometnih nesreč v obdobju od leta 2001 do leta 2010 zmanjšala za 50 %.

Poleg tega splošnega upada števila smrtnih žrtev prometnih nesreč velja poudariti
naslednje:

 upad je bil dosežen kljub splošnemu porastu cestnega potniškega prometa: med
letoma 1995 in 2011 se je povpraševanje v cestnem potniškem prometu, merjeno v
potniških kilometrih, v EU v povprečju povečevalo za 1,1 % letno;

 razmere se med državami članicami bistveno razlikujejo. V južnih in vzhodnih
državah članicah so stopnje nesreč s smrtnim izidom praviloma višje od povprečja
Unije;

 zmanjšanje števila smrtnih žrtev se razlikuje glede na udeležence v prometu: število
smrtnih žrtev je stalno upadalo za voznike osebnih (- 45 %) in tovornih vozil (- 40
%), kolesarje (- 33 %) ter pešce (- 34 %), medtem ko je število smrtnih žrtev v
nesrečah, v katerih so bila udeležena motorna kolesa, ostalo nespremenjeno;

 začasni podatki za leto 2013 kažejo, da število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah
še vedno upada, saj je bilo v EU skupaj zabeleženih 26 000 žrtev. Na podlagi
začasnih izračunov se je število žrtev v cestnem prometu zmanjšalo za 8 % v
primerjavi z letom 2012, med letoma 2011 in 2012 pa je to število upadlo za 9 %.

Podatki o prometnih nesrečah se na ravni Unije zbirajo v okviru evropske podatkovne
zbirke o prometnih nesrečah CARE, ki zagotavlja informacije o nesrečah s smrtnim izidom
ali poškodbo, pri čemer se v enotni osrednji zbirki zbirajo nezaupni podatki iz držav članic
EU.

Od sprejetja tretjega evropskega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu je EU
priznala, da so najpogostejši vzrok prometnih nesreč človeške napake, vendar učinek
stanja in vzdrževanja cestišč ni zanemarljiv. Ker vozniki lahko storijo napake, čemur se ni
mogoče izogniti, bi morali stanje infrastrukture postopoma izboljševati, da bi uporabnike
učinkoviteje zaščitili pred lastnimi pomanjkljivostmi.

ODHODKI ZA VZDRŽEVANJE CEST V EU

Zbiranje enotnih in točnih informacij o odhodkih za vzdrževanje cest in naložbe vanje v
različnih državah članicah je težavno, saj se podatki zelo razlikujejo. Upravljanje cest se po
državah članicah razlikuje; vzdrževanje ustreznega stanja različnih odsekov cestnega
omrežja je tako dodeljeno številnim organom, kot so nacionalna ministrstva ter regionalne
in lokalne oblasti. Poleg tega pri primerjanju različnih nacionalnih okvirov opredelitev
vzdrževanja cest in naložbenih dejavnosti ni vedno jasna, zaradi česar je težko ugotoviti, o
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čem točno bi morali poročati v okviru vsake od teh dveh kategorij, posledično pa prihaja do
razlik glede načina poročanja podatkov v različnih državah članicah.

Da bi ocenili razvoj dejavnosti vzdrževanja cest v EU v zadnjih letih, je študija združila
podatke o odhodkih za vzdrževanje cest, ki jih je zbral Mednarodni prometni forum pri
OECD, podatke o proizvodnji asfalta evropskega združenja asfalterjev EAPA in podatke za
posamezne države. Zbrani podatki kažejo, da je raven vlaganj v ceste v EU med letoma
2006 in 2011 ostala razmeroma nespremenjena. Vlaganja v ceste so bila največja leta
2009, do leta 2011 pa so padla za 7,1 %. Kar zadeva raven odhodkov za vzdrževanje,
analiza kaže na bistveno zmanjšanje vzdrževalnih dejavnosti v zadnjih letih v Italiji, na
Irskem, v Sloveniji in Španiji, zmanjšanje pa je verjetno tudi na Slovaškem, Finskem in
Češkem ter v Združenem kraljestvu, na Portugalskem in Madžarskem. Obenem je bil v
enakem obdobju v številnih državah članicah zabeležen porast odhodkov za vzdrževanje, in
sicer v Avstriji, Nemčiji in Franciji, na Hrvaškem, v Litvi in Luksemburgu ter na Poljskem.

Učinek krize je bil večji v državah, kjer je financiranje cestne infrastrukture v veliki meri
odvisno od proračunskih sredstev in ne od drugih virov financiranja (npr. cestnin). Razlike
gre pripisati stanju na področju javnih financ v različnih državah članicah ter sprejetim
fiskalnim in proračunskim odločitvam.

OCENA KAKOVOSTI CESTNIH POVRŠIN IN NAČRTOVANJE VZDRŽEVALNIH
DEL

S sprejetjem Direktive 2008/96/ES je bil v EU prvič ustvarjen skupni okvir za izboljšanje
varnosti cestne infrastrukture. Vendar se ta direktiva nanaša le na koridorje vseevropskega
prometnega omrežja, njena razlaga in izvajanje po državah EU se razlikujeta, osredotoča
pa se le na postopkovne vidike spremljanja varnosti v cestnem prometu.

EU si je te omejitve prizadevala preseči z naslednjima raziskovalnima projektoma:

 Pilot4safety, v okviru katerega je bil pripravljen priročnik, ki ga dopolnjuje zbirka
najboljših praks, ki bi lahko predstavljala izhodišče za oblikovanje celovitega orodja
za standardizacijo operativnih navodil, ki naj bi jih izvajali upravljavci cest in
nacionalni organi;

 WhiteRoads, v okviru katerega so bile opredeljene t.i. „bele točke“ ali odseki cest
vseevropskega prometnega omrežja, na katerih se v času, zajetem s študijo, kljub
gostemu prometu ni zgodila nobena prometna nesreča. Te točke so se nato preučile,
da bi opredelili ključne značilnosti, zaradi katerih je dosežena raven varnosti v
cestnem prometu na teh odsekih tako visoka.

Rezultati projekta WhiteRoads kažejo, da so med ključnimi vidiki, od katerih je odvisna
uspešnost belih točk, dobra zasnova cest, obstoj ustreznih programov za vzdrževanje,
namestitev zanesljivih in enotnih prometnih znakov in označb na cestišču ter ustrezna
razsvetljava. Kontrolni seznam, razvit v okviru projekta WhiteRoads, bi morali obravnavati
kot novo orodje, ki dopolnjuje preverjanja varnosti in inšpekcijske preglede, ki jih določa
Direktiva 2008/96/ES, lahko pa bi ga uporabili tudi za druge cestne odseke, ki niso del
vseevropskega prometnega omrežja.

Več držav članic ima uveljavljene postopke za spremljanje stanja cestišč in prednostno
razvrščanje posegov. Vendar v številnih primerih ti postopki ne zajemajo lokalnih in
mestnih cest. Kjer se vzdrževalna dela na cestah izvajajo glede na rezultate spremljanja, so
pravila glede prednostne obravnave odvisna od načina, kako se ocenjujejo izložki.
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SOCIALNO-GOSPODARSKI UČINKI VZDRŽEVANJA CEST

Odhodki za vzdrževanje cest prinašajo tudi znatne širše socialno-ekonomske učinke. Krajši
čas vožnje, povezan s pravočasnim vzdrževanjem, je ena od najbolj splošno priznanih
gospodarskih koristi vzdrževanja cest. Obstajajo tudi dokazi o socialnih stroških prometnih
nesreč, ki so bili količinsko opredeljeni v študijah, izvedenih v Franciji in Litvi ter na
Nizozemskem. Študije, katerih namen je bil opredeliti širše gospodarske učinke vzdrževanja
cest, kažejo, da lahko učinek, ki ga ima zmanjšanje odhodkov za vzdrževanje cest na širše
gospodarstvo, znaša od 100 % do 250 %.

KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

V luči prihodnjih razprav Evropskega parlamenta o pobudah, ki bi jih morala sprejeti Unija,
da bi pripomogla k ohranjanju varnosti in kakovosti cestišč ter izravnala morebitne
negativne učinke, ki jih povzročajo rezi v vzdrževanje zaradi gospodarske recesije, bi
morali upoštevati naslednje:

 V okviru revizije Direktive 2008/96/ES z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju
varnosti cestne infrastrukture, ki še poteka, bi morali podpreti uvedbo sprememb,
ki bi omogočile bolj usklajeno uporabo po vsej EU, ter razširiti tehnično in geografsko
področje uporabe omenjene direktive.

 Komisijo bi morali pozvati, naj: predlaga razširitev izkušenj, pridobljenih pri projektu
WhiteRoads, na druge kategorije cest in uporabi rezultate ocene belih točk za
izboljšanje varnosti najnevarnejših cestnih odsekov; podpre razširjanje kontrolnega
seznama, podobnega kontrolnemu seznamu, razvitemu v okviru projekta WhiteRoads,
kot novega orodja, ki bi dopolnilo preverjanja varnosti in inšpekcijske preglede, ki jih
določa Direktiva 2008/96/ES, ter spodbudi njegovo uporabo na cestnih odsekih, ki niso
del vseevropskega prometnega omrežja.

 Opredeliti bi morali ukrepe, v okviru katerih bi se lahko osredotočili na lokalne in
mestne ceste, kjer so varnostna tveganja največja, prav tako pa jih je v nekaterih
državah prizadelo tudi največje zmanjšanje obsega vzdrževanja.

 Prispevati bi morali k širjenju dobrih praks ki jih je uvedlo več držav članic EU in s
pomočjo katerih bi lahko izboljšali stroškovno učinkovitost vzdrževalnih del po vsej EU.


