ANALIZA MNOŽIČNE PROMETNE NESREČE NA
AVTOCESTI A2, KI SE JE ZGODILA 27. 11. 2010

Analiza je delo Javne agencije RS za varnost prometa, v sodelovanju z DARS d.d.,
Direktoratom za ceste in Direktoratom za promet Ministrstva za promet RS, Upravo
RS za zaščito in reševanje ter Policijo.
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1. UVOD
Opisana analiza množične prometne nesreče je prva tovrstna analiza Javne agencije
RS za varnost prometa in služi kot obširno vodilo za bodoča poročila o prometnih
nesrečah s smrtnim izidom na državnih cestah, ki so del vseevropskega cestnega
omrežja in jih obravnava Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture ter pravkar
sprejeti Zakon o cestah. Analiza je pripravljena v sodelovanju z DARS d.d.,
Direktoratom za ceste in Direktoratom za promet Ministrstva za promet RS, Upravo
RS za zaščito in reševanje in Policijo.
Pri analizi se je izključno proučevalo dejavnike prometnih nesreč in ne vzroke, ki so v
izključni pristojnosti preiskovalcev oziroma policije, tožilstva, sodnih izvedencev in
sodišč.
V soboto, 27. 11. 2010, je ob 16:35 prišlo do množične prometne nesreče na
avtocesti A2 Obrežje – Ljubljana, na odseku štev. 0622, pred izvozom za Grosuplje.
Nesreča se je zgodila na enem smernem vozišču, ki poteka v smeri med Obrežjem
proti Ljubljani.
V tem času se je mračilo, hrapavo asfaltno vozišče je bilo vlažno do mokro, bila je
megla v pasovih, zaradi česar je bila vidljivost na kraju nesreče manjša od 50 m.
Temperatura zraka je bila 1°C, temperatura tal 2°C. Avtocesta je bila preventivno
posuta s soljo ob 15:40.
Na omenjenem odseku v dolžini 1,5 km poteka vozišče v ravnini po klancu navzdol.
Smerni vozišči sta na eni strani ograjeni s kovinsko varnostno ograjo in zelenico, na
drugi strani pa z betonsko varnostno ograjo. Na desnem smernem vozišču sta
označena dva prometna pasova in en odstavni pas. Prometna pasova ločuje bela,
dobro vidna vzdolžna talna označba »ločilna prekinjena črta« (V-2), odstavni pas pa
je od desnega prometnega pasu ločen z belo, dobro vidno, vzdolžno talno označbo
»robno črto« (V-1,1). Ob desnem robu vozišča, ob odstavnem pasu, je postavljena
protihrupna in betonska varnostna ograja.
Hitrost vožnje na avtocesti je s prometnim pravilom omejena na 130 km/h. Na
omenjenem odseku je postavljena prometna signalizacija, ki podaja informacijo o
priporočeni vozni hitrosti 110 km/h. Zaradi goste megle je bila vidljivost v času
nesreče manjša od 50 m, zaradi česar je bila za vsa vozila hitrost vožnje omejena na
50km/h. Promet je pred samo prometno nesrečo potekal normalno, brez večjih
posebnosti.
V prometni nesreči na avtocesti A2, št. odseka 0622 od km 0,876 in km 1.678 je bilo
udeleženih 38 vozil in preko 50 ljudi. V prometni nesreči so zaradi posledic prometnih
nesreč umrli 3 udeleženci v cestnem prometu, 6 oseb je bilo huje in 13 oseb lažje
telesno poškodovanih.
Vozila pred mestom nesreče so bila v dveh kolonah, levo in desno, v dolžini 300 m.
Dostop intervencijskim vozilom, to je gasilcem, policiji in reševalnim vozilom
zdravstvenega osebja, je bil zagotovljen v sredini med kolono stoječih vozil na
voznem in prehitevalnem pasu. V množični prometni nesreči ni bilo udeleženih
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tovornjakov oz. težkih tovornih vozil, ki bi povečali razsežnosti ter posledice
množične prometne nesreče.
Po zbranih podatkih obstaja sum, da je poglavitni vzrok prometne nesreče
neprilagojena hitrost, saj posamezni vozniki niso vozili s takšno hitrostjo, da bi vozilo
ves čas obvladovali in da bi ga lahko ustavili pred oviro, ki bi jo glede na okoliščine
lahko pričakovali. Poleg tega niso prilagodili hitrosti in načina vožnje lastnostim in
stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa in
vremenskim razmeram.
2. UREJANJE PROMETA PRED, MED IN PO PROMETNI NESREČI
2.1 AKTIVNOSTI IN POROČILO DARS d.d.
2.1.1 Opis avtoceste
o Lokacija nesreče: avtocesta A-2, odsek številka 0622, v stacionaži 1,5 km
o Predmetni avtocestni odsek redno vzdržuje avtocestna baza Ljubljana, oziroma
njena avtocestna vzdrževalna izpostava Dob (v nadaljevanju ACB Ljubljana oz.
Izpostava Dob)
o Na mestu prometne nesreče normalni prečni profil sestavljajo:
o vozni in prehitevalni pas;
o odstavni pas;
o obojestranska varnostna ograja (ob prehitevalnem pasu je
vzpostavljena kovinska varnostna ograja (KVO), ob odstavnem pasu pa
je vzpostavljena betonska varnostna ograja (BVO)).
2.1.2 Natančnejši podatki glede stanja cestne infrastrukture
o Stanje vozišča pred nesrečo: v pretežni meri suho, na odseku štev. 0622 tudi
lokalno vlažno do mokro;
o Vidljivost spremenljiva, od megle do jasnega vremena;
o Temperatura: zraka 1oC in tal 2oC;
o Prometna signalizacija podaja informacije o dovoljeni vozni hitrosti 130 km/uro, na
odseku je postavljena prometna signalizacija, ki podaja informacijo o priporočeni
vozni hitrosti 110 km/uro;
o Na lokaciji, kjer se je dogodila prometna nesreča, video nadzor ni vzpostavljen,
prav tako ni vzpostavljen sistem za nadzor in vodenje prometa (SNVP);
o Pregled ceste je bil izvršen kot redni cestni pregled, ki ga je opravil cestni
preglednik med 12:10 in 12:15 uro;
o Avtocesta je bila preventivno posuta s soljo okrog 15:40 ure.
2.1.3 Stanje ceste v času izvajanja intervencije in delo v intervenciji
o Vodja skupine na izpostavi Dob je bil o nesreči obveščen ob 16:36 uri iz
regionalnega nadzornega centra Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v
nadaljevanju RNC DARS). Praktično ob istem času so bili obveščeni tudi na 112
(telefonska številka Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje) in 113
(policija), dogodek pa je bil vnesen v aplikacijo »kažipot«.
o V času nesreče je bilo v ACB Ljubljana, ki vzdržuje ta del avtoceste, na delu devet
(9) delavcev. Od tega trije (3) na izpostavi RV Dob in šest (6) v Ljubljani. Pri
intervenciji jih je sodelovalo osem (8). Ker je bila zaradi pričakovanega sneženja
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odrejena pripravljenost na domu, je bilo število delavcev mogoče v kratkem času
prilagoditi dejanskim potrebam.
Prva sta na mesto nesreče prispela delavca DARS d.d. s prvo signalno tablo na
preglednem vozilu, z njo sta takoj zavarovala mesto nesreče. Vozila pred mestom
nesreče so bila v dveh kolonah, levo in desno, v dolžini cca. 300 m. Dostop
intervencijskim vozilom, to je gasilcem, policiji in reševalnim vozilom
zdravstvenega osebja, je bil zagotovljen v sredini med kolono stoječih vozil na
voznem in prehitevalnem pasu. Dve tovorni vozili v stoječi koloni sta bili izločeni
na odstavni pas. Zanju obvoza ni bilo in sta čakali na ponovno odprtje avtoceste.
Druga signalna tabla je bila postavljena na priključku Višnja gora, kjer je že bila
prisotna Policija. Ves promet v smeri proti Ljubljani je bil v prvi fazi zaustavljen,
kasneje pa tudi preusmerjen preko priključka Višnja Gora na obvozno cesto čez
Polico, na priključek Grosuplje in ponovno na avtocesto.
V času izvajanja intervencije je bila izmerjena slanost vozišča 7g/m2.
»Ujeta« osebna vozila so bila med 20:00 in 20:30 uro v spremstvu gasilskih vozil
v nasprotni smeri siceršnje vožnje vodena do priključka Višnja Gora in dalje na
obvozno cesto. Pomoč so nudili tudi vzdrževalci iz avtocestne baze Novo Mesto.
Ob 18:30 uri je RNC DARS predlagal na 112 potrebo po organizaciji prevoza
nepoškodovanih udeležencev nesreče z avtobusom v ACB Ljubljana. Ob 18:48
RNC DARS naroči prevoz na LPP. Ob 19:15 uri je RNC DARS sporočila vozniku
avtobusa smer dovoza do mesta nesreče in sicer iz priključka Grosuplje v
nasprotni smeri-siceršnje vožnje, po zaprtem delu AC odseka. Večina »potnikov«
je izstopila pri hotelu Kongo, šest oseb (6) pa je bilo pripeljanih v jedilnico ACB
Ljubljana, na Grič 54 v Ljubljani.
V času intervencije je potekala intenzivna izmenjava informacij med RNC in
vzdrževalci ACB Ljubljana.
Ob 01:30 je z delom zaključila »dnevna« izmena vzdrževalcev, nadaljevala pa
»nočna«.
Ob vsakem odvozu poškodovanih vozil so vzdrževalci ACB Ljubljana vozišče
posuli z absorberjem, po zaključku odvoza odstranili vse ostanke vozil in očistili
vozišče.
Po čiščenju vozišča in končnem pregledu, je bila avtocesta v smeri proti Ljubljani
ponovno odprta ob 4:27 naslednjega dne (to je v nedeljo 28.11.2010).

2.1.4 Stanje ceste po končani intervenciji
Promet je normalno potekal od ponovnega odprtja v nedeljo, 28.11.2010 ob 4:27.
Evidentirana je bila tudi škoda na cestni infrastrukturi. Porabljenega je bilo 160 kg
absorberja, poškodovanih je bilo 8 kosov KVO ograje. V intervenciji je sodelovalo 8
delavcev v dveh izmenah (delavcev rednega vzdrževanja). Skupna ocena stroškov
intervencije je znašala cca. 4.600 evrov.
2.1.5 Ocena poteka intervencije
Po oceni DARS, kakor tudi vseh ostalih odgovornih, je bilo sodelovanje dobro.
2.1.6 Delo Regionalnega nadzornega centra (RNC) in Prometno informacijskega
centra za državne ceste (PIC)
Delo regionalnega nadzornega centra in prometno informacijskega centra za državne
ceste je opisano v spodnji preglednici.
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IZREDNI DOGODEK - PROMETNA NESREČA, AC - A2, SMER LJ, VIŠNJA GORA - GROSUPLJE

DATUM

URA

PREJEL

JAVIL

VNOS

OPIS

27.11.2010

16:35 od PIC-a

prejeta informacija

27.11.2010

16:36

112

posredovanje informacij

27.11.2010

16:36

RV DARS - izp. DOB

posredovanje informacij

27.11.2010

16:36

113

posredovanje informacij

27.11.2010

16:36

sms začetek

27.11.2010

16:37

PIC

obveščanje o vnosu ID

27.11.2010

16:45

RV DARS - LJ

posredovanje informacij

27.11.2010

16:50

RV DARS - LJ

pomoč preusmer. prometa

27.11.2010

16:50

RV DARS - NM

posredovanje informacij

27.11.2010

16:50

RV DARS - izp. DOB

izmenjava info. o ID

27.11.2010

16:50

RV DARS - NM

pomoč ni potrebna

27.11.2010

16:50

RV DARS - LJ

izmenjava informacij

27.11.2010

16:50

sms poslano

27.11.2010

16:50

PIC

obveščanje o vnosu ID

27.11.2010

16:50

112

izmenjava info. o ID

27.11.2010

16:50

113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

16:55

g. MILIČ – koord. EV

posredovanje informacij

27.11.2010

16:55

g. MALGAJ direktor RV

posredovanje informacij

27.11.2010

17:25

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

17:25

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

17:25

PIC

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

17:30

g. MILIČ – koord. EV

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

17:30

g. MALGAJ direktor RV

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

18:00

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

18:00

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

18:30

112

potreba po avtobusu

27.11.2010

18:35

g. MILIČ – koord. EV

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

18:35

g. NAROBE vodja ACB LJ

posredovanje informacij

27.11.2010

18:40

112

izmenjava info. o ID

27.11.2010

18:48

LPP

naročilo avtobusa

27.11.2010

18:55

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

18:55

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

19:15

šofer LPP

podan nač. dostop. do ID

27.11.2010

19:20

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

19:20

PIC

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

19:40

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

20:00

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

20:00

g. MILIČ – koord. EV

obveščanje o stanju ID

27.11.2010

20:00

g. NAROBE vodja ACB LJ

obveščanje o stanju ID
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KAŽIPOT

KAŽIPOT

vnos izrednega dogodka

popravek vnosa ID

27.11.2010

20:30

RV DARS - LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

20:30

112, 113

izmenjava info. o ID

27.11.2010

22:00

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

23:55

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

27.11.2010

23:55

PIC

obveščanje o stanju ID

DATUM

URA

PREJEL

JAVIL

VNOS

OPIS

28.11.2010

2:00

112, 113

izmenjava info. o ID

28.11.2010

2:00

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

28.11.2010

2:00

PIC

obveščanje o stanju ID

28.11.2010

4:00

112, 113

izmenjava info. o ID

28.11.2010

4:00

RV DARS - izp. DOB + LJ

izmenjava info. o ID

28.11.2010

4:00

PIC

obveščanje o stanju ID

28.11.2010

RV DARS 4:27 izp. DOB

28.11.2010

4:27

PIC

28.11.2010

4:27

SMS konec

izbris ID

28.11.2010
Operater RNC
LJ

4:27

Poročilo o izrednem dogodku

obveščanje po protokolu

obveščanje o stanju ID - konec
obveščanje o stanju ID - konec

V medijih so se v času intervencije pojavljale predvsem naslednje informacije:
o Izredni dogodek – množična prometna nesreča s smrtnim izidom – 3 žrtve;
o Nalet več vozil, 36 osebnih vozil, od tega 2 kombinirani vozili;
o Ocena reševanja in zaprtja avtoceste – več ur.
Obvestilo o izrednem dogodku in obvestilo o tem je bilo posredovano po
predpisanem protokolu. Posredovane so bile tudi informacije, da je DARS zavaroval
mesto nesreče in postavil ustrezno signalizacijo, ter informacija o zapiranju avtoceste
oz. njegovih priključkov ter o preusmeritvi prometa na druge ceste (regionalno).
Službe so med seboj intenzivno sodelovale in si izmenjavale informacije o izrednem
dogodku.
2.1.6.1 Vnos dogodkov, povezanih z nesrečo, v sistem
Izveden je bil takojšnji prenos na www.promet.si, po elektronski pošti na več kot 50
prejemnikov, na Teletekst TV SLO, na glasovno postajo 080 2244, na neposredno
povezane druge spletne strani (AMZS, 24 ur, rtvslo, Žurnal24 itd., tudi na TrafficNav
za neposredno vključitev v nekatere navigacijske naprave):
Veljavnost Od
Veljavnost Do Stavek
27.11.2010
Na avtocesti Ljubljana - Obrežje med priključkom Bič in
16:20 28.11.2010 8:03 priključkom Smednik je zaradi megle oviran promet.
Na avtocesti Ljubljana - Obrežje med priključkom Višnja
27.11.2010
Gora in priključkom Grosuplje v smeri Ljubljane zaradi
16:36 28.11.2010 4:27 prometne nesreče zaprta polovica avtoceste, promet je
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preusmerjen na vzporedno glavno cesto.

Klici v PIC (1970)
0.00–24.00 615 klicev = povprečno 25/uro
16.00-20.00 169 klicev = povprečno 42/uro
Obisk www.promet.si
0.00-24.00 14.346 obiskov
16.00-20.00 5.444 obiskov
povprečje obiskov v novembru 2010 pred 26. 11. 2010 = 3.900/dan
Poročanje radijskih postaj
RADIO SLOVENIJA
16.38 sporočilo PIC-a po e-pošti v Prometno redakcijo RA SLO
16.39 klic PIC-a v Prometno redakcijo RA SLO
16.41 informacija prebrana na Valu 202
17.03 informacija prebrana na 1. programu RA SLO
VAL 202 (večkrat), in sicer:
17. 10 17.30 17.50
18.10 18.25 (vklop v živo iz PIC-a)
18.55
19.00 (javljanje v živo s kraja nesreče) 19.45
20.20
21.00 21.30
22.00
in nato vsako uro do odprtja avtoceste
RADIO SI
16.38 sporočilo PIC-a po e-pošti na RSI
16.39 klic PIC-a na RSI
16.39 prva informacija v etru
Naslednje informacije:
16.45 16.54
17.02 17.12

2.2 PREDLOGI UKREPOV DARS d.d. ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI
2.2.1 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in preprečevanje prometnih
nesreč na avtocestah
DARS d.d. bo proučil prisotnost megle na področju avtocestnega omrežja v celotni
Sloveniji in poskušal predlagati ukrepe za izboljšanje prometne obveščenosti in s tem
tudi varnosti udeležencev v prometu.
Odsek avtoceste, kjer se je dogodila prometna nesreča, je bil za promet odprt
12.07.1989, v uporabi je 21 let. Na celotnem odseku štev. 0622, ki poteka od
priključka Višnja gora do priključka Grosuplje, je od leta 1989 v prometnih nesrečah
umrlo 7 udeležencev v cestnem prometu, po tej množični in hudi prometni nesreči pa
je od leta 1989 skupaj umrlo 10 udeležencev v cestnem prometu..
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DARS d.d. kot izvajalec rednega vzdrževanja in upravljavec ocenjuje, da je na tem
odseku več kršitev dovoljenih voznih hitrosti, ki se po njihovi oceni še povečajo zaradi
poteka ceste po hribu navzdol (spust). Pojavljajo se visoke hitrosti, kljub omejitvam in
kljub priporočeni vozni hitrosti 110 km/h. Na obravnavanem odseku je torej
postavljena signalizacija s priporočeno vozno hitrostjo 110 km/h. Podatkov o tem,
kakšne hitrosti se dejansko tukaj pojavljajo, DARS d.d. nima. Poudariti je potrebno
tudi splošno preventivo, ki je bila s strani upravljavca že večkrat omenjena in je
povezana z varnostno razdaljo in hitrostjo voženj.
DARS d.d. ima na celotnem omrežju avtocest in hitrih cest (AC in HC) v Republiki
Sloveniji evidentiranih cca. 60 lokacij s pogosto prisotnostjo megle na vozišču, ki se
pojavlja v različni jakosti. Pojav megle je spremenljiv in se ga ne da natančno
napovedati. Še težje je napovedati stopnjo meglenosti (močna megla, rahla megla).
Darsovi sistemi za spremljanje cestno vremenskih pojavov (CVP) na nekaterih
lokacijah merijo vidljivost. Kritična vidljivost je takrat, kadar razdalja, ki opisuje
vidljivost, pade pod zavorno razdaljo vozila glede na predpisano vozno hitrost. Te
razdalje so pri hitrosti 130 km/uro 72 m, pri hitrosti 100 km/uro pa 54 m. Ko vidljivost
pade pod omenjene vrednosti, lahko govorimo o okoliščini, da megla povzroča
slabšo vidljivost.
Poznana sta dva sistema za označevanje področij s pogosto prisotnostjo megle:
- tako imenovani avstrijski sistem z narisanimi oznakami »točke ob robnem
pasu in predpisana hitrost glede na vidljivost« (pri vidljivosti ene točke je
priporočena hitrost 40 km/uro, pri vidljivosti dveh točk je priporočena hitrost 60
km/uro in tako naprej…)
- tako imenovani italijanski sistem, ki je sestavljen iz opozorilnih stebričkov
višine 1,5 m, s senzorjem za meglo in svetilko. Stebrički so povezani v niz in
svetijo v primeru goste megle. Sistem je vprašljiv zaradi barve luči (oranžna
luč je namreč po slovenskih predpisih namenjena intervencijskim vozilom
rednih vzdrževalcev in izrednih prevozov), poleg tega pa je izvedba zelo
draga.
2.2.2 Predlog ukrepov DARS d.d. za izboljšanje prometne varnosti:
1. Razširitev pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah na način, da se v pravilnik vključi novo poglavje z naslovom
»Preventivna signalizacija«, katere sestavni del bi lahko bil sistem za
opozarjanje na prisotnost megle tam, kjer se le ta pogosteje pojavlja. Pri tem
bo potrebno določiti natančne kriterije glede pogostosti in jakosti megle;
2. DARS d.d. bo izvedel ukrepe v zvezi z meglo v skladu s spremembo pravilnika
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ko bo le ta
dopolnjen.
3. DARS d.d. bo pregledal vse tiste odseke, kjer AC/HC potekajo po spustih in
predlagal postaviti zanke III-70 (s kombinacijo III-71), ki bodo uporabnike
obveščali o priporočeni hitrosti tam, kjer se pojavlja megla (podobno kot je to
že prisotno na odseku A 2/0622).
4. Povečan nadzor s strani Policije.
5. Uvedba sistemov za merjenje varnostne razdalje, ki je v novejših vozilih že
prisotna.
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2.3 PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE OBVEŠČANJA S STRANI
PROMETNO – INFORMACIJSKEGA CENTRA ZA DRŽAVNE CESTE
1. Ureditev prostorov v PIC-u, ki so predvideni za mini radijski studio in postavitev
radijskega voditelja v ta studio (največ trije zaposleni za servis ves dan, vse dni v
letu). To omogoči hitrejši odziv (ne samo ob množičnih in hudih prometnih nesrečah,
ko je ta že sicer soliden) in celovitost poročanja (informacije, nasveti, opozorila, potek
dogodka, kontakt s poslušalci …).
2. Ureditev javno in brezplačno dostopnega servisa RDS-TMC za vse medije, ki
lahko sprejemajo RDS –TMC signal.
2.4 AKTIVNOSTI IN POROČILO DRSC
Ob 17:36 je bil glavni dežurni na CP Ljubljana s strani policije obveščen o prometni
nesreči s prošnjo po postavitvi smerokaza za obvoz po lokalni cesti Višnja Gora –
Polica – Grosuplje.
CP Ljubljana je postavilo samo en smerokaz v Višnji Gori za obvoz na odcepu proti
Polici. Vse ostale obvoze je urejala policija in sicer je en obvoz potekal po omenjeni
povezavi, drug obvoz pa je bil speljan preko izvoza Ivančna Gorica in naprej po
cestah R1 216/1367 Ivančna Gorica – Krka, R3 647/1174 Mlačevo – Krka, R3
647/1173 Grosuplje – Mlačevo.
3. DEJAVNIKI O STANJU CESTE, NJENIH ELEMENTIH IN OKOLIŠČINAH (MzP)
Cesta oziroma stanje cestne infrastrukture na območju množične prometne nesreče
na avtocesti A2, št. odseka 0622 od km 0,876 in km 1.678 je bilo pregledano skozi 6
temeljnih skupin dejavnikov:
I. Prometna funkcija
II. Meteorološke razmere
III. Geometrijski in tehnični elementi ceste
IV. Konstrukcijski elementi ceste
V. Premostitveni objekti
VI. Prometna signalizacija in oprema
I.

Prometna funkcija
Funkcija ceste in vrsta
Promet PLDP
Delež tovornega prometa
Hitrost
Največja dovoljena
Priporočena
Dejansko izmerjena
Topografske značilnosti terena
Potek ceste

Poselitev ob cesti
Planska doba
Leto izgradnje
Komentar

Opis
Daljinska cesta (DC) – avtocesta (AC)
10.366 (na dan 27.11.2010)
1.163 (BUS + vsa T.V.) ali 11,2%
Vozni pas
prehitevalni pas
130 km/h
130 km/h
110 km/h
110 km/h
Ni podatkov
Gričevnat teren
Na odseku kjer se je zgodila prometna
nesreča poteka cesta v padcu, na nasipu, en
del preko premostitvenega objekta preko
potoka Veliki potok blizu Male Stare vasi.
Ne vpliva na prometno dogajanje in varnost
prometa.
20 let
1989
Dejavniki prometne funkcije ceste razen goste
megle verjetno niso imeli neposrednega vpliva
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na nesrečo.
II.

Meteorološke razmere
Vremenske (prometne) razmere

Temperatura vozišča
III.

Geometrijski in tehnični elementi
ceste
Geometrijski elementi osi ceste
- prema
- krožni lok
- prehodnica
- niveleta-vzdolžni nagib
- vertikalna zaokrožitev loma
tangent
Projektna hitrost
Prečni nagib vozišča
Preglednost
- horizontalna
- vertikalna
Prečni profil ceste
- dimenzije prometnega profila
- dimenzije prostega profila
Prečni profil cestišča
- širina vozišča
- širina odstavnega pasu
- koritnica
- berma
- bankine (levo, desno)
- odvodnjavanje
Komentar

IV.

Konstrukcijski elementi ceste
Vrsta in dimenzije
- obrabna plast

- zgornja vezana plast
- spodnja nevezana plast
Torne lastnosti vozišča
Komentar

V času nesreče megla v pasovih v višji legi pri
kraju Polica – vremenska postaja na
sosednjem odseku 0022, v km 4,129:
jasno: 10C
- debelina vodnega filma: 0,00 mm
vidljivost: 602 m
Temperatura vozišča ob času nesreče je bila
20C, vozišče pa 45 minut pred nesrečo
preventivno posuto.
od km 0,876 do km 1.678
Prema
/
/
1,49%
/
130 km/h
2,5%
ustrezna
ustrezna
2 x 3,75 m
Po predpisih - ni ovir v prostem profilu
2 x 3,75 m
2,70 m
/
Ustrezna
Levo: 1,5 m – peščena, desno: ni (odstavni
pas do betonske varnostne ograje)
Preko bankine na teren.
Cesta v vzdolžnem nagibu cca. 1,5% je lahko
potencialni dejavnik prometne nesreče,
predvsem z vidika večjih hitrosti.
Na območju prometne nesreče so različne
vrste obrabnih plasti za objektom in na delu
premostitvenega objekta pa so vidne
kolesnice.
5 cm VNOP 16
15 cm D 32
/
Od km 1380 do km 1700 – SR = 0,63 (zelo
dobro), meritve izvedene 12.8.2008.
Če so torne sposobnosti takšne kot ob
meritvah leta 2008, so ustrezne. Zagotovo pa
bi bilo pametno meritve ponoviti – tudi zaradi
različnih obrabnih plasti na mestu nesreče kot
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posledica naknadnih vzdrževalnih del.
V.

Premostitveni objekti
Premostitveni objekt

Komentar
VI.

Prometna signalizacija in oprema
Prometni znaki

Označbe na vozišču
Prometna oprema

Komentar

V prometni nesreči so bila udeležena vozila
tudi na cestišču premostitvenega objekta
preko potoka Veliki potok.
V preteklosti so bile zamenjane dilatacije na
objektu, kar se kaže v različnih vrstah
obrabnih plasti pred objektom, na objektu in za
objektom.
/
Na uvozu na AC, na priključku pri Višnji gori je
ob pospeševalnem pasu, ki preide v pas za
počasna vozila znak (III-70), priporočena
hitrost 110 km/h. Na območju prometne
nesreče pa se nahaja znak »telefon« ( III-41) z
dopolnilom 250 m in »predkrižiščna tabla za
izvoz« (III-88)
Označbe na vozišču (ločilna prekinjena črta in
obe robni sta dobro vidni. Drugih označb na
vozišču ni.
Na območju prometne nesreče se na levi
strani prehitevalnega pasu nahaja jeklena
varnostna ograja, na desni ob desnem robu
odstavnega pasu pa betonska varnostna
ograja z nadgrajeno protihrupno ograjo. Ob
koncu protihrupne ograje se na razširjeni
bankini nahaja zavarovan stebriček za klic v
sili. Na obeh straneh ceste so postavljene
varovalne ograje proti divjadi.
Klasična prometna signalizacija in prometna
oprema na tem odseku je ustrezna.
Informiranje potnikov bi lahko s prometno
signalizacijo spremenljive vsebine bistveno
izboljšali.

3.1 VIZUALNI PRIKAZ STANJA NA OBMOČJU PROMETNE NESREČE S
KRATKIM KOMENTARJEM
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Fotografije prikazujejo različne vrste obrabnih plasti s kolesnicami, ki na vzdolžnem
padcu nivelete ceste še niso nevarne za nastanek akvaplaninga, nevarne postanejo
pri majhnih vzdolžnih nagibih, kadar voda zastaja v kolesnicah.
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Območje nesreče in vidne poškodbe vozišča.

Menjajoče torne lastnosti vozišča v območju objekta z nastajajočimi kolesnicami in
grobo zrnato strukturo obrabne plasti s po vsej verjetnosti ustreznimi tornimi
lastnostmi. Informativni prikaz razmerij temperatur v infrardečem spektru pri
dopoldanskem in popoldanskem fotografiranju premostitvenega objekta preko potoka
Veliki potok.
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Iz informativnega prikaza termičnih fotografij (višine temperatur niso realne) razmerij
temperatur je vidno, da je v popoldanskem času objekt obsijan s soncem in so
temperature višje kot v dopoldanskem, kar nas navaja k temu, da v času nesreče
vozišče ni bilo tako ohlajeno, da bi zmrzovalo, saj se je megla v pasovih pojavila v
kratkem času po sončnem vremenu.
3.2 NEKATERA PRIPOROČILA
1. Če se megla in toplotna inverzija na tem področju pojavljata pogosteje, bi se
morala tu namestiti spremenljiva obvestilna signalizacija (najustrezneje v obliki
SPIS portalov). Ne moremo trditi, da bi le-ta preprečila obravnavano nesrečo,
bi pa po vsej verjetnosti zmanjšala število udeleženih vozil v nesreči in
posledično zmanjšala nastale poškodbe in škodo. Ob dejstvu, da je mesto
nesreče relativno blizu ljubljanskemu obroču, bi postavitev portalov
»pametne« avtoceste na tem odseku obenem služila tudi vodenju in
upravljanju s prometom (npr. upravljanje s hitrostjo).
2. Glede na pogostost megle na tem odseku ceste bi bilo potrebno preveriti tudi
smiselnost uvedbe talne signalizacije (polkroge) za opozarjanje na meglo.
3. V splošnem je potrebo izdelati študijo, v kolikor jo še ni, o vodenju prometa,
razmerah na cesti in prometu, vremenskih razmerah vse v povezavi s centrom
za vodenje prometa.
4. Na odseku, kjer so se pojavile kolesnice preveriti zastajanje vode v
kolesnicah.
5. Izmeriti torne lastnosti vozišča na celotnem odseku od Police do izvoza za
Grosuplje.
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6. Izmeriti hitrosti na obravnavanem odseku po vrstah vozil in po obeh voznih
pasovih, saj so lahko glede na padec nivelete previsoke.
3.3 PREDLOGI UKREPOV REDNEGA VZDRŽEVANJA (MzP- PIRS)
Prometni inšpektorat RS predlaga ukrepe rednega oz. investicijskega vzdrževanja na
omenjenem odseku:
1. Postavitev mobilnih portalov spremenljive vsebine z namenom sporočanja in
obveščanja prometnih udeležencev o nevarnosti pojava megle na vozišču
avtoceste pred prvim možnim izvozom iz avtoceste (priključek Grosuplje in
priključek Višnja Gora) s ponovitvijo portala od 1 – 2 km pred območjem
pojava megle.
2. Zagotovitev odstavnih niš na območju ob tretjem pasu, ki je namenjen
počasnim vozilom.
3. Zagotovitev širine pregledne breme v horizontalnih krivinah vozišča avtoceste
in zagotovitev 24 urne prevoznosti vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k
večjim parkiriščem in odstavnih pasov ob sneženju.
4. DEJAVNIKI PROMETNE NESREČE PRI VOZNIKIH
Prometna nesreča IV. kategorije se je domnevno zgodila, ker vozniki vozil niso vozili
s takšno hitrostjo, da bi vozilo ves čas obvladovali in da bi ga lahko ustavili pred
oviro, ki bi jo glede na okoliščine lahko pričakovali, ter hitrost in način vožnje niso
prilagodili lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim
značilnostim prometa in vremenskim razmeram.
Za ugotovitev tehnične brezhibnosti vozil pred prometno nesrečo, so bila odrejena
tudi izvedeniška dela izvedencev cestnoprometne stroke, čigar mnenj policijska
enota, ki je preiskovala prometno nesrečo, še ni prejela. V nekaj primerih so bili
voznikom odrejeni strokovni pregledi za ugotavljanje psihofizičnega stanja, oziroma
opravljeni ustrezni preizkusi psihofizičnega stanja voznikov. Rezultati so bili
upoštevani pri ugotavljanju posameznih dejavnikov na strani voznikov, ki bi lahko
vplivali na potek prometne nesreče oziroma vzroke zanjo.
Po pridobitvi vseh strokovnih mnenj, bo na ODT v Ljubljani, posredovan ustrezen
dokument v obliki kazenske ovadbe, oziroma poročila o prometni nesreči. Policija je
izpostavila in analizirala nekatere dejavnike pri voznikih, ki bi lahko posredno oziroma
neposredno vplivali na potek prometne nesreče. Izpostavljeni so bili naslednji
dejavniki:
- opravljen vozniški izpit,
- prisotnost alkohola,
- prisotnost prepovedanih drog,
- utrujenost,
- poškodbe vida,
- bolezni in invalidnosti,
- motnje v vozilu,
- izkušenost za vožnjo vozil,
- predkaznovanost.
Pri analiziranju vseh neposrednih udeležencev prometne nesreče je bilo ugotovljeno:
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-

-

-

-

-

Od 38 udeleženih voznikov v prometni nesreči, je bil odkrit en voznik, ki ni imel
opravljenega vozniškega izpita za voznika motornih vozil.
Pri nobenem vozniku ni ugotovljena prisotnost alkohola, oziroma prisotnost
prepovedanih drog.
Pri dejavniku »utrujenost«, je policija ugotovila zgolj hipotetično prevoženo pot
voznika glede na naslov stalnega prebivališča, pri čemer drugih okoliščin ni
ugotavljala. Vozniki, ki so prevozili daljšo pot od 200 kilometrov, so bili v tem
primeru trije.
Poškodbe vida (vožnja s pripomočki). Od vseh udeleženih voznikov, je imel v
vozniškem dovoljenju le eden od voznikov vpisano obveznost nošenja očal,
oziroma kontaktnih leč, ki jih je tudi uporabljal.
Pri dejavniku »bolezni in invalidnosti« je policija ugotavljala zgolj ustreznost
posebej prirejenih vozil za invalide, bolezenska stanja pa se preverja zgolj v
primeru, da je podan sum, da bi bolezen lahko bila dejavnik v vzročni povezavi
za nastanek prometne nesreče. V konkretnem primeru takšen dejavnik za
povzročitev prometne nesreče ni bil podan.
Motnje med vožnjo (uporaba mobitela, hranjenje, pitje, upravljanje z
avtoradiem, ipd.) v času neposredno pred prometno nesrečo, policija ni mogla
ugotoviti. Motnje v vozilu bi se lahko potrdile zgolj na pričevanju sopotnikov v
vozilu, ob zbiranju obvestil od udeležencev, vendar v konkretnem primeru
takšnih navedb ni bilo.
Izkušenost je ocenjena na podlagi zakonskega določila voznikov začetnikov.
Kljub temu je potrebno upoštevati dejstvo, da si v času dveh let, lahko voznik
pridobi veliko vozniških izkušenj glede na prevoženo število kilometrov, ali pa
je v času dveh let še popolnoma neizkušen voznik. Od vseh udeleženih
voznikov, po zakonskem določilu voznika začetnika, je bilo takšnih šest
voznikov.
Pri »predkaznovanosti« je bila upoštevana predpostavka treh pravnomočnih
sodb v zadnjih dveh letih na podlagi katerih lahko policija začasno zaseže
motorno vozilo – povratniki, 238/a. člen Zakona o varnosti cestnega prometa.
Od vseh udeleženih voznikov, je bil odkrit en voznik z več kršitvami
cestnoprometnih predpisov v zadnjih dveh letih.

Dejavnost policije pri preprečevanju vzrokov za nastanek prometnih nesreč na
avtomobilskih cestah, je omejena zaradi specifičnosti metode izvajanja nadzora
prometa. Zaradi večjih hitrosti, pomanjkanja nadzornih mest, itd. je oblika nadzora
metodološko predpisana.
Za preprečevanje takšnih in podobnih situacij bo policija tudi v prihodnje:
- ugotavljala prekoračitev dovoljene hitrosti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi;
- ugotavljala prekoračitve hitrosti, ki je omejena s postavljeno prometno
signalizacijo ali glede na trenutne okoliščine, ki lahko nastanejo zaradi
vremenskih razmer;
- v sistem dela na slovenskem avtocestnem omrežju poskušala vpeljati rešitve,
ki bodo na teh cestah izboljšale, ter predvsem intenzivirale policijske
nadzorstvene aktivnosti s čimer se bo predvidoma vplivalo na zmanjšanje
števila nesreč in njihovih posledic (npr. avtocestna policija);
- ugotavljala potrebno varnostno razdaljo med vozili, ki je pogost vzrok za
nastanek prometnih nesreč na avtocestah;
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-

ugotavljala ostale kršitve prometnih predpisov, ki veljajo predvsem na
avtocestah in neposredno vplivajo na varnost (stalna vožnja po prehitevalnem
pasu, prehitevanje z desne, prehitevanje po odstavnem pasu, itd.);
v metodologijo dela na avtocestah poskušala vpeljati novo taktiko in metodiko
dela, posodobiti obstoječa tehnična sredstva ter v nadzorstvene aktivnosti
vključiti tehnična sredstva z dokazano dolgotrajnejšim učinkom na vedenje
voznikov (sekcijsko merjenje hitrosti);
tehnična sredstva za nadzor hitrosti povezati s sistemom za vodenja prometa
(v primerih ko je zaradi različnih razlogov npr. megla, gostota prometa, itd.
dovoljena hitrost nižja od splošne omejitve, sistem avtomatsko prilagodi
meritve novim oziroma drugačnim omejitvam);
nadaljevanje aktivnosti za neposredno vključenost policije v delo državnega
nadzornega centra (učinkovitost dela in reakcijskega časa ob nepredvidenih
varnostnih situacijah);
nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev nadzornih mest na avtocestnem
omrežju.

5. DEJAVNIKI PROMETNE NESREČE PRI VOZILIH
V prometni nesreči je bilo udeleženih 38 vozil, od tega 36 osebnih avtomobilov in 2
kombinirani vozili. Povprečna starost vozil je manj kot 6 let. Pri tem po starosti
izstopajo 4 vozila, ki so starejša od 10 let.
V novejših avtomobilih se lahko nahaja kar nekaj dodatne varnostne opreme, ki
vozniku v podobnih situacijah omogoča varnejšo vožnjo. Ob že znanih ABS in ESP
sistemih, poznamo še sisteme za nadzor varnostne razdalje, pozicije na voznem
pasu, prepoznavanja nevarnosti trka v oviro itd.
Za tehnično karakteristiko vozil udeleženih v množični prometni nesreči na A2 pri
Grosupljem je uporabljen policijski zapisnik nesreče, saj fizično ni več možno izvesti
terenskega ogleda vozil. Poleg tega so ti podatki relativno skopi za temeljito analizo
dejavnikov prometne nesreče s strani udeleženih vozil. V zvezi s tem je potrebo te
tehnične karakteristike posamično preverjati pri zastopnikih proizvajalcev vozil ali pri
dotični zavarovalnici, kar predstavlja oteževalno okoliščino pri natančni analizi
dejavnikov prometne nesreče pri vozilih. Za ugotovitev tehnične brezhibnosti vozil
pred prometno nesrečo, so bila odrejena tudi izvedeniška dela izvedencev
cestnoprometne stroke, čigar mnenj policijska enota, ki je preiskovala prometno
nesrečo, še ni prejela.
5.1 Ugotovitve:
- Obstaja sum, da 19 voznikov od 38 – tih ni prilagodilo hitrosti in načina vožnje
lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim
značilnostim prometa in vremenskim razmeram (kršitev 1. in 2. odstavka 30.
člena ZVCP-1);
- v naletu vozil je bilo 36 osebnih avtomobilov in 2 tovorna avtomobila. V
množični prometni nesreči ni bilo udeleženih težkih tovornih vozil, ki bi
povečali razsežnosti ter posledice množične prometne nesreče.
- vsi udeleženci v prometni nesreči so uporabljali varnostni pas in so bili
preizkušeni z alkotestom ali v posameznih primerih z alkoholimetrično in
toksimetrično preiskavo, ki je pri vseh, ob pravilni uporabi, pokazala 0,00 mg/l
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alkohola v izdihanem zraku oz. v času nesreče udeleženci niso imeli v krvi
etilnega alkohola, analiza za mamila in zdravila pa je bila negativna;
povprečna starost vozil je manj kot 6 let. Pri tem po starosti izstopajo 4 vozila,
ki so starejša od 10 let (Fiat Bravo l. 1998, Ford Fiesta l. 1996, BMW 318 l.
1998, Renault Clio l. 1995);
vsa vozila so bila opremljena z zimskimi pnevmatikami (natančnejših podatkov
o ustreznosti in profilu pnevmatik ni na razpolago);
vsa vozila, razen dveh, so bila opremljena s prednjimi zračnimi blazinami (za
bočne zračne blazine ni podatka);
vsa vozila so opremljena z zadnjimi meglenkami, medtem ko tretjina ni imela
prednjih meglenk (podatka o dejanski uporabi meglenk s strani udeležencev v
množični prometni nesreči ni);
slaba polovica vseh vozil udeleženih v množični prometni nesreči je imelo ABS
sistem;
10% vozil udeleženih v množični prometni nesreči je imelo elektronski sistem
za nadzor stabilnosti vozila (ESP), ki vozniku pomaga obdržati nadzor nad
vozilom v kritičnih oziroma nepredvidenih dogodkih na cesti. Ta sistem
prispeva k večji varnosti tudi na spolzkih cestah.

5.2 Potrebni tehnični ukrepi za izboljšanje varnosti v vozilih:
- uvajanje sistemov za merjenje varnostne razdalje in prepoznavanje nevarnosti
trka v oviro v vsa nova vozila;
- poostritev nadzora na področju zimske opreme;
- uvajanje obvezne uporabe meglenk glede na preglednost in vremenske
razmere na cestah ter v zvezi s tem poostriti nadzor;
- uvajanje sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESP) v vsa nova vozila;
- uvajanje ABS sistema za preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem v vsa
nova vozila;
- uvajanje gasilnega aparata kot sestavnega dela obvezne opreme.
5.3 Tabela vozil, ki so bila udeležena v množični prometni nesreči (tehnični podatki)

1.
2.

VRSTA VOZILA
osebni avtomobil
osebni avtomobil

ZNAMKA
VOZILA
Audi
Volvo

3.

osebni avtomobil

Fiat

4.
5.

osebni avtomobil
osebni avtomobil

6.

osebni avtomobil

Kia
Ford
Mercedes
Benz

7.
8.

osebni avtomobil
osebni avtomobil

Ford
Renault

TIP VOZILA
A 4/2.0/TDI
S 60/2.4/TD
Grande Punto
1.4
Ceed/1.6/D
Fiesta/1.3

9. osebni avtomobil
10. osebni avtomobil
11. osebni avtomobil

Audi
Fiat
Ford

CLK 230
Mondeo/Wagon
2.0/TDCI
Megane/1.9/DCI
A 6/3.0/TDI Q
AUT.
Bravo/1.9 TD
Fiesta/1.3

12. osebni avtomobil

VW

Touareg
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LETO
IZDELAVE OPIS POŠKODB
2006
v celoti
2006
sprednji del v celoti
zadnji del v celoti,
2008
desna vrata
zadnji del v celoti, z
2010
vseh strani oplazen
2006
v celoti

KRŠITEV
ZVCP-1
NE
DA*
NE
NE
NE

/ (HR)

sprednji del v celoti

DA*

2002
2003

leva stran oplazena
v celoti

NE
DA*

2008
1998
1996

DA*
NE
NE

2003

v celoti
v celoti
v celoti
sprednji del in obe
strani v celoti

DA*

13.
14.
15.
16.
17.

osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil

18.
19.
20.
21.

osebni avtomobil
tovorni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
tovorni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil

Toyota
Audi
Opel
Mazda
Fiat
Mercedes
Benz
Citroen
Ford
VW
Mercedes
Benz
VW
Seat
BMW
Ford
Ford
Seat
Renault
VW
Kia

32.
33.
34.
35.
36.
37.

osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil
osebni avtomobil

38. osebni avtomobil

Auris
A4
Vectra
3
Stilo

2009
2010
/ (A)
2005
2002

v celoti
sprednji del v celoti
v celoti
v celoti
v celoti

NE
DA*
DA*
DA*
NE

A 170
Jumper
Mondeo
Passat

2001
2010
2003
2007

DA*
DA*
NE
DA*

C 220
Golf
Toledo
318
Tranzit
Fusion
Leone
Clio
Golf
Ceed

/ (A)
2002
2005
1998
2007
/ (HR)
2010
1995
2003
2007

Citroen
Fiat
Fiat
Renault
Renault
Audi

Berlingo
Punto
Stilo
Laguna
Laguna
A4

2008
2002
2006
2001
2004
2004

Fiat

Punto

2005

v celoti
v celoti
v celoti
sprednji del v celoti
zadnji odbijač,
blatnik
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
v celoti
zadnji del
zadnji del
sprednji del in leva
stran v celoti
sprednji del v celoti
sprednji del v celoti
v celoti
v celoti
sprednji del v celoti
sprednji in zadnji del
v celoti

NE
NE
DA*
NE
DA*
DA*
NE
DA*
NE
NE
DA*
DA*
DA*
NE
NE
DA*
DA*

6. NAVODILA UDELEŽENCEM MNOŽIČNIH PROMETNIH NESREČ
6.1 Izhodišče
Množične prometne nesreče na avtocestah se praviloma zgodijo zaradi
nepričakovanih in neugodnih vremenskih razmer (poledica, zasnežena vozna
površina, močno deževje, megla), pri katerih katerikoli dejavnik tveganja (premajhna
varnostna razdalja, neprilagojena hitrost, nepravilni manevri z vozilom) prispeva k
nastanku prvega v nizu trkov, ki povzroči verižne reakcije in nove trke. Pomembno je,
da ob vožnji pravočasno reagiramo na pojav megle, zmanjšamo in prilagodimo hitrost
ter povečamo varnostno razdaljo že pred tem, ko zapeljemo v megleno območje.
6.2 Nesreča I. kategorije
Prvi ukrep, ki bi ga morali udeleženi v trku upoštevati je, da v primeru prometne
nesreče I. kategorije (če so vozila za to sposobna) takoj vključijo varnostne utripalke
in odstranijo vozila izven vozišča, na skrajni rob odstavnega pasu ali na skrajni desni
rob desnega smernega vozišča, odvisno od odseka ceste na katerem se zgodi
nesreča. Voznik mora izbrati najvarnejšo površino glede na odsek ceste. Pri
nesrečah v predorih ali na objektih mora voznik v primeru, da je vozilo sposobno za
vožnjo, umakniti vozilo v ustrezno odstavno nišo ali celo izven predora ali objekta.
Grožnja, ki jo za varnost drugih udeležencev v prometu, ki jo predstavlja ustavljeno
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vozilo na smernem vozišču je v primerjavi z večjo težavo ugotavljanja krivde za
nastanek nesreče, če se vozila prestavijo, enostavno prevelika, da bi bilo takšno
tveganje sprejemljivo, še zlasti če se trk zgodi v izrazito neugodnih vremenskih
razmerah, ko je lahko že trk z manjšo materialno škodo posredni vzrok za nastanek
naslednjih trkov.
6.3 Nesreča II., III. In IV. kategorije
Če katero izmed vozil ni vozno, je prvi ukrep vključitev varnostnih utripalk in
zavarovanje kraja nesreče, ter opozarjanje prihajajočih voznikov, da je na vozni
površini ovira. Voznik, oziroma potnik v vozilu, ki ni poškodovan mora poskrbeti, da
so prihajajoča vozila opozorjena na oviro. Voznik mora imeti v potniški kabini
varnostni brezrokavnik, ki si ga mora nadeti v trenutku, ko zapusti vozilo. Enako
navodilo velja za nepoškodovane potnike, ki si morajo nadeti varnostni brezrokavnik,
ko zapustijo vozilo. Za vozilom se na ustrezno varnostno razdaljo postavi varnostni
trikotnik.
Na avtocesti, kjer je dovoljena hitrost vožnje 130 km, mora biti varnostni trikotnik na
suhem vozišču postavljen najmanj 150 za vozilom, na mokrem vozišču pa mora biti
ta razdalja od 200 do 300 m. Udeleženec, ki postavlja varnostni trikotnik mora hoditi
ob desnem robu odstavnega pasu in med hojo opozarjati prihajajoče voznike na
oviro. Opozarja se z dviganjem in spuščanjem iztegnjene roke od pasu do višine
ramen.
Udeleženec, ki postavlja varnostni trikotnik nato preko stebričkov za klic v sili obvesti
o nesreči. Uporaba telefonov za klic v sini na stebričkih bistveno skrajša vsa
nadaljnja ukrepanja, ker operater tako dobi podatek o natančnem kraju nesreče, ki
ga udeleženci, ki sporočajo o nesreči s pomočjo mobilnih telefonov običajno ne znajo
določiti in dovolj podrobno opisati. V istem času mora eden izmed nepoškodovanih
udeležencev ali voznik, ki prvi pride na kraj nesreče poskrbeti, da se nepoškodovani,
oziroma tisti, ki jim poškodbe omogočajo gibanje, umaknejo na najbolj varno
površino. Odvisno pogojev, ki so na odseku ceste na katerem se je zgodila nesreča,
je to najprej umik za varnostno ograjo in sicer stran od kraja nesreče v smeri vožnje.
Na objektih je treba pred umikom preko varnostne ograje preveriti ali ima objekt
dvojno ograjo, ki omogoča tak umik. Kjer je na kraju nesreče betonska varnostna
ograja, ki onemogoča umik se umaknejo nepoškodovani in lažje poškodovani
udeleženci v smeri vožnje na avtocesti, da niso v območju možnih novih naletov.
Vsa prečkanja smernih vozišč ali odstavnega pasu je treba opraviti izjemno previdno,
ker se lahko zgodi, da bodo vozniki pri zaviranju v sili in izogibanju oviri iskali rešitev
tudi po odstavnem pasu ali drugi prosti površini. Ker je pri množičnih nesrečah zaradi
izteka goriva in olj velika verjetnost požara, je umik iz vozila nujen takoj, ko je to
mogoče.
Naloge voznikov, ki pripeljejo na kraj nesreče in uspejo pravočasno ustaviti so
najprej umik lastnega vozila in morebitnih potnikov na najbolj varno površino,
zavarovanje kraja nesreče in pomoč poškodovanim udeležencem. V primeru, ko
hkrati na kraj nesreče pripelje več vozil se udeleženci hitro dogovorijo o delitvi dela,
da vsi postopki potekajo istočasno. Vsi vozniki, ki zapustijo svoje vozilo morajo v
vozilu pustiti ključe vozila, da lahko reševalne ekipe vozilo po potrebi prestavijo.
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Vozniki, ki ustavijo svoje vozilo pred oviro na avtocesti, če sta neprevozni obe smerni
vozišči, morajo ustaviti svoje vozilo na skrajni desni rob desnega smernega vozišča
ali na skrajni levo rob prehitevalnega pasu. Na sredini med obema kolonama
ustavljenih vozil mora biti dovolj prostora za prihod reševalnih in intervencijskih ekip.
Vozniki in potniki v vozilih, ki niso udeleženi pri reševanju poškodovanih udeležencev
nesreče, morajo ostati v vozilu, da niso ogroženi pri prehodih intervencijskih vozil,
oziroma, da jih ne ovirajo.
6.4 Dileme in nerešeni problemi:
- problem enotnih navodil predstavljajo različni pogoji, ki se razlikujejo, če ima
avtocesta odstavni pas, različne premostitvene objekte, če je ob odstavnem
pasu zelenica ali varna površina, ki je za pešce lahko dostopna;
- odvisno je tudi kakšna je varovalna ograja, saj novejših (dvojnih) ograj večina
udeležencev ni sposobna preskočiti in če imajo lamele za varnost motoristov
tudi umik pod njimi, le ta ni možen, saj bi se morali plaziti;
- razmere so še posebej nevarne, kjer ni odstavnih pasov;
- na odsekih, kjer imamo betonske varovalne ograje, so poti na varno relativno
dolge;
- objekti in predori zahtevajo specifična navodila.
6.5 Predlogi:
- vsi objekti bi morali imeti dvojno varovalno ograjo;
- pri dvojnih varovalnih ograjah, bi morali prepusti kakršni so pri stebričkih za
klic v sili bolj pogosti;
- pri betonskih varovalnih ograjah bi morali paziti, da imajo na ustrezni
oddaljenosti možnost za umik na varno.
7. ZAŠČITA IN REŠEVANJE V OKVIRU PROMETNE NESREČE
7.1 ANALIZA IZVEDENIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV VKLJUČENIH SLUŽB OB
PROMETNI NESREČI DNE 27. 11. 2010
V vsebinski sklop zaščite in reševanja so vključene aktivnosti Izpostave URSZR
Ljubljana z Regijskim centrom za obveščanje, gasilcev Gasilske brigade Ljubljana in
aktiviranih Prostovoljnih gasilskih društev, Reševalne postaje UKC Ljubljana in drugih
reševalnih služb, ki so sodelovale in Službe nujne medicinske pomoči Ljubljana. Za
celovit pregled dogajanja ob nesreči so v analizo vključene tudi aktivnosti Policijske
uprave Ljubljana in DARS - Avtocestne baze Ljubljana.
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi in aktivnosti posameznih služb na podlagi
njihovih poročil, v zaključku so povzeti predlogi posameznih vodij intervencij ter
skupne ugotovitve, oblikovane na sestanku predstavnikov zgoraj naštetih služb, ki je
bil 10. 12. 2010.
7.1.1 Izpostava URSZR Ljubljana - Regijski center za obveščanje
Regijski center za obveščanje Ljubljana je prejel prvi klic v sili oziroma informacijo o
prometni nesreči ob 16:35 uri. Posredoval jo je neposredni udeleženec, ki je bil
ukleščen v osebnem avtomobilu. Prva informacija je bila, da je na avtocesti med
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Višnjo goro in Grosupljem prišlo do prometne nesreče, v kateri je udeleženo približno
50 vozil. V nadaljevanju je klicalo še več drugih udeležencev ter prosilo za pomoč.
Prvotna informacija glede števila udeleženih vozil, števila poškodovanih oziroma
mrtvih se je v nadaljevanju spreminjala. Operaterja sta bila prepričana, da gre za
množično nesrečo, kjer je udeleženo najmanj dvajset vozil, med njimi tudi dve
kombinirani vozili, in da je v prometni nesreči večje število ranjenih kot tudi mrtvih
oseb. Operaterja sta pri sprejemu in predaji klicev delala v skladu s Standardnimi
operativnimi postopki ukrepanja ReCO Ljubljana ob množični nesreči na avtocesti.
7.1.1.1 Obveščanje in aktiviranje je potekalo po naslednjem vrstnem redu:
1. Reševalna postaja UKC Ljublljana in Gasilska brigada Ljubljana - hkratno
aktiviranje, Regionalni nadzorni center DARS, OKC PU Ljubljana medsebojno obveščanje in izmenjava informacij,
2. PGD Grosuplje, PGD Šmarje Sap - aktiviranje,
3. Center za obveščanje RS (CORS) - obveščanje,
4. vodja Regijskega centra za obveščanje (ReCO), vodja izpostave - obveščanje,
5. ReCO Kranj - zagotavljanje nujne medicinske pomoči iz reševalne postaje
Kranj in Škofja Loka,
6. ReCO Novo mesto - reševalna postaja Novo mesto v pripravljenosti,
7. Veterinarski inšpektor - zagotavljanje veterinarja, da je na kraju nesreče
omamil psa, ki reševalcev ni pustil do poškodovanega lastnika,
8. Ljubljanski potniški promet - zagotavljanje avtobusnega prevoza za
nepoškodovane udeležence nesreče v dogovoru z DARS d.d.
7.1.1.2 Izpostava URSZR Ljubljana
Med intervencijo je potekala stalna komunikacija tudi med vodjo izpostave in
operaterjem, ki jo je sproti seznanjal s stanjem ob nesreči. Ko je bila s strani policije
izražena potreba po prevozu in oskrbi cca. 50 nepoškodovanih oseb, je bil v
sodelovanju z DARS v AC Bazi Ljubljana na Griču pripravljen ogrevan prostor, topli
napitki in telefon za potrebe nepoškodovanih oseb. Na kraj nesreče je bil poslan
avtobus Ljubljanskega potniškega prometa po nepoškodovane udeležence nesreče.
V AC Bazo je bil napoten tudi delavec izpostave, ki je koordiniral te aktivnosti.
Aktivirana je bila sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana in ekipa
za prvo pomoč ter psiholog, pripadnik ekipe Civilne zaščite za psihološko pomoč na
URSZR. Prav tako je bila zagotovljena možnost prenočišča v bližnjem hotelu. Večina
udeležencev nesreče je izrazila željo, da izstopijo pri Motelu Kongo, ker so bili že
dogovorjeni s svojci za prevoze, 6 tujcev je bilo pripeljanih v pripravljen prostor v AC
Bazi Ljubljana na Griču, kjer jim je bila nudena vsa pripravljena pomoč.
Prostovoljna ekipa prve pomoči OZRK Ljubljana je oskrbela udeležence nesreče. V
prostorih DARS-a so ljudem, udeležencem nesreče, ki jih je dogodek pretresel,
preprosto pomagali s toplo človeško besedo in sporočilom, da v stiski niso sami.
Oskrbeli so jih s toplim napitkom, prigrizkom in oblačili ter nekatere pospremili na kraj
prenočevanja. Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa OZRK Ljubljana, ki delujejo
v ekipi prve pomoči OZRK Ljubljana so se na nesrečni dogodek odzvali hitro in
učinkovito ter v skladu z navodili URSZ.
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7.1.1.3 Ugotovitve in predlogi:
1. V dnevni izmeni sta delala dva operaterja. Potrebe po odrejanju dodatnega
števila operaterjev ni bilo.
2. Ukrepanje ReCO Ljubljana je bilo v skladu s standardnimi operativnimi
postopki.
3. Sodelovanje operaterjev v centru z vsemi reševalnimi službami, vodjo
intervencije in dežurnimi službami je bilo zelo dobro.
4. Skozi dodatna usposabljanja operaterjev se posebna pozornost posveča
uporabi standardnih operativnih postopkov.
5. Realizirati je potrebno pripravo Dogovora med URSZR in DARS zaradi oskrbe,
prenočevanja, zagotavljanja avtobusa za udeležence nesreče,…. (nosilec
priprave osnutka dogovora je URSZR - dogovorjeno julija letos), v katerega je
potrebno vključiti tudi ustrezno oskrbo reševalnih služb ob dalj časa trajajoči
intervenciji.
7.1.2 Posredovanje Gasilske brigade Ljubljana (GBL)
Po obvestilu o nesreči so na kraj dogodka poslali 3 vozila in 12 gasilcev GBL.
Sočasno je bilo s strani ReCO aktivirano PGD Grosuplje , ki je javilo da izvaža samo
s 3 gasilci in enim vozilom. Zaradi suma velikosti intervencije, slabih vremenskih
pogojev, velike posredne nevarnosti in požarne zaščite je bilo aktivirano tudi PGD
Šmarje Sap, ki se je odzvalo s tremi vozili. Vremenski pogoji za vožnjo so bili zaradi
mastne ceste in megle izredno slabi, je pa policija dobro sprostila pot.
Po prihodu na mesto nesreče so izmenjali informacije, sistematično razdelili naloge
ter pričeli z delom. Z vodjo Reševalne postaje je bila odpovedana prikolica za
masovne nesreče, saj so bili prevozi ponesrečencev zagotovljeni. Območje na
katerem je bilo nagnetenih preko 25 osebnih vozil, 1 dostavno vozilo in avtodom je
bilo neprehodno, zato so se gibali in prenašali opremo preko vozil, ki so bila
neposredno udeležena v trku. V smeri vožnje je bila na desni strani visoka
protihrupna ograja, na levi pa zasnežena strmina. Sočasno so delovali na 4
poškodovanih vozilih, kjer je bilo potrebno ponesrečence osvoboditi iz zvite pločevine
ter vzporedno z reševalci oskrbovati, imobilizirati in prenašati ponesrečence na varno
mesto.
Delovišče je bilo z gasilskega vidika razdeljeno na tri sektorje. Vsi sektorji so delovali
sočasno in usklajeno. GBL je na vsak sektor priključila po tri člane PGD, ostali so
dobili nalogo pri postavitvi razsvetljave, požarnega varovanja, odklopu akumulatorjev,
pomoči prenosa ponesrečencev. Območje je bilo skoraj v celoti prekrito s pogonskim
gorivom in oljem. Napeljali so cev za visoki tlak s peno kot preventivo.
V slabi uri (cca. 45 minut) so iz zvite pločevine s tehničnim posegom uspešno
osvobodili 5 ponesrečenih in 2 umrli osebi ter skupaj z reševalci oskrbeli in odnesli na
varno večino preostalih udeležencev.
Med samim delom so se medsebojno posvetovali z reševalci in policijo. Zahtevan je
bil avtobus za osebe, ki niso bile poškodovane, zaprli so območje dogodka za
preprečevanje dostopa nepooblaščenim ter zagotovili popolno zaporo avtoceste za
vožnjo po nasprotnem pasu. Ob koncu intervencije pri vračanju domov (okoli 19.30
ure) so v dogovoru s policijo obrnili in pospremili celotni konvoj osebnih vozil, ki je
obstal na avtocesti in jim na ta način omogočili varno pot naprej. Obe lokalni društvi
sta ostali na lokaciji do 4.20 ure, ker so pomagali pri umiku vozil, skrbeli za posipanje
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olj in ostalih tekočin, vršili razsvetljevanje in požarno varovanje. Vodenje je od GBL
prevzel vodja iz PGD Šmarje Sap.
V intervenciji so sodelovali: Gasilska brigada Ljubljana (3 vozila in 12 gasilcev, med
intervencijo še eno vozilo in 3 gasilci), PGD Grosuplje (1 vozilo in 3 gasilci, do 4.20
ure zaradi menjav skupaj 9 gasilcev), PGD Šmarje Sap (3 vozila in 13 gasilcev, do
4.20 ure zaradi menjav skupaj 16 gasilcev).
7.1.2.1 Ugotovitve in predlogi vodje intervencije:
1. delo jim je oteževala slaba vidljivost, kasnejša poledenelost vozil (zaradi
oteženega dostopa so se delavci v intervenciji premikali po delno poledenelih
vozilih), pomanjkanje prostora za opremo in delo, zaradi velike količine
razlitega goriva je pretila stalna nevarnost požara;
2. imeli so dovolj opreme in moštva;
3. zaprt nasprotni pas avtoceste je olajšal delo in prevoze;
4. kot prednost ocenjujejo dobro medsebojno poznavanje in spoštovanje
hierarhije;
5. reševalci so bili izredno motivirani;
6. vozila so bila po končani intervenciji večkrat pregledana;
7. zagotoviti je potrebno ustrezne označevalne brezrokavnike ali čelade vodij
intervencij;
8. zagotoviti je potrebno barvne razpršilce ali svetleče palčke za označevanje
pregledanih vozil;
9. zagotoviti je potrebno bolj striktno zadrževanje nepoškodovanih na ločenem
mestu.
Kljub temu, da so se pokazale manjše pomanjkljivosti, ki se že rešujejo, je bilo po
mnenju GBL sodelovanje vseh služb zgledno in pohvalno.
7.1.3 Delovanje Reševalne postaje UKC Ljubljana in Službe nujne medicinske
pomoči Ljubljana
Na kraju dogodka je interveniralo 17 ekip z reševalnimi vozili različnih tipov. V
izvajanju nujne medicinske pomoči na kraju dogodka in transport ponesrečenih je
bilo vključenih 46 zdravstvenih delavcev različnih profilov, od tega je bilo 11 urgentnih
zdravnikov. Skupno je bilo zdravstveno oskrbljenih in transportiranih 21 oseb. Vsi
poškodovanci so bili transportirani in zdravstveno oskrbljeni v Univerzitetnem
Kliničnem centru Ljubljana. Dispečerski center Reševalne postaje UKC Ljubljana je
prvi klic o dogodku prejel ob 16.33 uri. Na kraj dogodka je prvi prispel vodja izmene s
svojim vozilom ob 16.56 uri. Transport prvega poškodovanca se je začel ob 17.34 uri
s prihodom v UKC Ljubljana ob 18.11. Transport zadnjih treh poškodovancev z
lažjimi poškodbami se je začel ob 19.06 s prihodom v UKC Ljubljana ob 19.30 uri.
Aktivnosti Reševalne postaje UKC Ljubljana se na kraju dogodka v celoti zaključijo
ob 20.45 uri, ko je zadnje "dežurno" nujno reševalno vozilo zapusti mesto nesreče.
V izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega reševanja so sodelovale
naslednje enote:
o Ljubljana (3 nujna reševalna vozila reanimobil, 2 nujni reševalni vozili, 2
reševalni vozili, vodja izmene, vozilo urgentnega zdravnika);
o Kranj (1 nujno reševalno vozilo reanimobil);
o Škofja Loka (1 nujno reševalno vozilo reanimobil);
o Domžale (2 nujni reševalni vozili reanimobil);
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o Logatec (1 nujno reševalno vozilo reanimobil);
o Ivančna Gorica (1 nujno reševalno vozilo);
o Pacient d.o.o. (4 reševalna vozila).
7.1.3.1 Izvajanje redne dejavnosti
V času izvajanja masovne nesreče dispečerski center vpokliče več zaposlenih od
doma za izvajanje drugih nujnih intervencij na področju PHE Ljubljana. V času, ko je
trajalo posredovanje na množični nesreči, Reševalna postaja UKC Ljubljana skupno
izvede 12 nujnih intervencij na območju svojega delovanja.
7.1.3.2 Ugotovitve in predlogi vodje izmene:
1. Triažni kartoni, ki so v uporabi so slabše uporabni, ker iz njih ni hitro razvidna
triažna kategorija poškodovanca. Vsebujejo preveč podatkov, ki v prvi vrsti
niso uporabni, ampak delajo samo zmedo. Triažni kartoni morajo biti
oblikovani tako, da je od daleč vidna triažna kategorija poškodovanca,
vsebovati morajo samo pomembne podatke. Vidni morajo biti tudi v pogojih
slabše vidljivosti.
2. Nujna je označba vozil, ki so pregledana z različnimi magnetnimi tablicami oz.
s sijalkami v rdeči, rumeni in zeleni barvi. Sijalke bi postavila triaža na avto,
npr. ena rdeča sijalka pomeni, da je v vozilu ena oseba rdeče triažne
kategorije itd. Na takšen način bi bila preglednost nad situacijo hitrejša in bolj
organizirana.
3. Komunikacija med različnimi reševalnimi vozili mora potekati preko enotnih
radijskih zvez. Pri aktivaciji je potrebno prihajajočim reševalnim ekipam
sporočiti kateri je glavni delovni kanal, preko katerega se povežejo z vodjo
intervencije ali koordinatorjem prevozov. Tako bi bil pregled nad vsemi
ekipami, tudi na težko dostopnih nesrečah, vzpostavljen. Vse ekipe v NMP
morajo poznati kaj, kdaj in komu morajo poročati, ko intervenirajo ob
množičnih nesrečah.
4. Določanje mest zelenega sektorja in sektorja za nepoškodovane osebe. Lažje
poškodovane, ki lahko nemoteno hodijo, je potrebno čim prej fizično omejiti na
en prostor. Tudi nepoškodovane osebe mora zdravstvena služba čim prej ločiti
od poškodovanih ter jih s pomočjo drugih služb omejiti na en prostor.
Varovanje teh sektorjev naj prevzame policija. Če te osebe prosto hodijo po
kraju nesreče, pride do podvajanja triaže in nepotrebnega obremenjevanja
zdravstvenih služb.
5. Vaje oz. treninge vseh sodelujočih ključnih oseb in služb je potrebno izvajati
še pogosteje v prihodnosti. Le to je potrebno spodbijati zaradi boljše
koordinacije in medsebojne usklajenosti ekip. Kljub uspešnemu posredovanju
in zglednemu delovanju vseh služb se moramo zavedati, da bi lahko ob
drugačnih okoliščinah, npr. zasedenost sosednjih reševalnih služb, drugačni
strukturi poškodb,... bil končni izid veliko slabši. Zaradi tega je potrebno
sodelovanje različnih služb še bolj uskladiti in izvajati stalne treninge ekip. K
tako uspešnemu izidu posredovanja na tej množični nesreči so nedvomno
pripomogle aktivnosti na področju priprav za ukrepanje na množičnih
nesrečah, ki so se začele leta 2001 z izdelavo načrta zaščite in reševanja ob
masovnih nesrečah ter vse nadaljnje vsakoletne aktivnosti, ki so vsebovale
teoretična in praktična usposabljanja pripadnikov vseh intervencijskih služb na
različnih nivojih.
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7.1.4 Služba nujne medicinske pomoči Ljubljana
Služba nujne medicinske pomoči Ljubljana je ob prihodu na kraj takoj ocenila, da gre
za prometno nesrečo večje razsežnosti in da bo treba aktivirati načrt ukrepanja v
primeru masovnih nesreč. Takoj so aktivirali dodatne razpoložljive ekipe – vozilo
urgentnega zdravnika z zdravnikom, dodatna nujna reševalna vozila RP UKC, kot
tudi sosednje ekipe NMP, po seznamu oz navodilih za dispečerje RP UKC. V
ambulanto SNMP je od doma prišla dodatna PHE zdravnica, poleg tega sta v
ambulanti delala še dva zdravnika iz ZD Ljubljana. Aktivirani so bili zdravniki, ki so se
ravno v tem času usposabljali na tečaju ITLS na Igu. Ena ekipa PHE LJ z zdravnikom
je ostala v Ljubljani, da je bila zagotovljena nujna medicinska pomoč na območju
pokrivanja PHE LJ.
Na kraju nesreče so že bili gasilci, ki so začeli s tehničnim reševanjem
ponesrečencev. Vremenske razmere (megla, tema, mraz in kup zverižene pločevine)
so onemogočale hitro oceno ponesrečenih. Prva ekipa PHE, ki je prišla na kraj, je
začela s primarno triažo. Lažje poškodovani so bili usmerjeni na določen prostor, za
oskrbo težje poškodovanih pa so bile sproti določene ekipe, ki so prihajale na kraj
nesreče in kakor so bili s pomočjo gasilcev ukleščeni pacienti izrezani iz pločevine.
Težki poškodovanci so bili razporejeni v ekipe z zdravnikom, lažje poškodovane pa
so oskrbele ekipe zdravstvenih tehnikov brez zdravnika. Celoten teren je bil vsaj
trikrat pregledan, da ne bi ostal kak ponesrečenec neopažen. Pregledan je bil tudi
jarek ob avtocesti. Delo je potekalo usklajeno s policisti in gasilci, tako da so bili
poškodovanci hitro – glede na dane možnosti – oskrbljeni in prepeljani v UKCL.
7.1.4.1 Poškodovanci:
o 2 umrla na kraju;
o v reanimacijski prostor sta bila pripeljana 2 poškodovanca - 1 kasneje umrl;
o v ambulanto za težke poškodbe je bilo pripeljanih 6 poškodovancev;
o v ambulanto za lahke poškodbe je bilo pripeljanih 13 poškodovancev;
o Naknadno sta še dva poškodovanca iz te prometne nesreče prišla sama v
ambulanto za lahke poškodbe istega dne, dva pa še 28. 11. 2010.
7.1.4.2 Ugotovitve in predlogi:
1. Dobre strani:
•
Ustrezna in hitra reakcija ekip;
•
Takojšen odziv poklicanih dodatnih zdravnikov;
•
Dober odziv sosednjih enot NMP;
•
Dobra strokovna oskrba vseh poškodovancev;
•
Zagotovitev nemotenega rednega dela na SNMP;
•
Usklajeno delovanje ekip NMP, gasilcev in policije.
2. Pomanjkljivosti in možnosti za izboljšanje:
•
Delo so onemogočale izjemno težke razmere (prehod med avtomobili ni
bil takoj omogočen, plezanje po vozilih) – VPRAŠANJE VARNOSTI
REŠEVALCEV);
•
v temi triažni kartončki ne pridejo do izraza, saj se ne vidi barve –
SPREMEMBA TRIAŽNEGA KARTONA;
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•
izredno slaba vidljivost – tema, megla – VPRAŠANJE
OSVETLJEVANJA KRAJA NESREČE;
•
od doma (oz. iz tečaja) poklicani zdravniki niso imeli zaščitne in
označevalne obleke in opreme – VPRAŠANJE DODATNIH OBLAČIL Z
OZNAKAMI, VPRAŠANJE DODATNE OPREME IN PREDVSEM ZDRAVIL;
•
lažji ponesrečenci oz. nepoškodovani so se sprehajali oz. so zapuščali
določena mesta, saj so iskali svoje predmete po avtomobilih – VPRAŠANJE
ZAVAROVANJA MESTA OSKRBE ZA LAŽJE POŠKODOVANE;
•
pogrešali smo megafon, da bi opozarjali udeležence v prometni nesreče
– tako poškodovane in nepoškodovane o poteku dela, jih usmerjali na
primeren kraj in jim dajali navodila – OLAJŠANJE KOMUNIKACIJE NA
MESTU DOGODKA;
•
pogrešali smo označbe za avtomobile, da bi lažje evidentirali vozila, ki
so že bila pregledana, saj avtomobili niso bili razporejeni v vrsti oz. koloni –
OZNAKE ZA ŽE PREGLEDANA OBMOČJA.
3. Predlogi:
1. seznam zaposlenih (s telefonskimi številkami) glede na oddaljenost za
klicanje po vrstnem redu;
2. sprememba triažnega kartona;
3. pripravljena oblačila z oznakami;
4. pripravljen ampularij z dodatnimi zdravili;
5. pripravljeni kompleti z dodatnim drobnim materialom;
6. dogovoriti način označevanja pregledanih območij – barvni spray ali luči;
7. dodatne svetilke oz. luči;
8. psihosocialna pomoč sodelujočim takoj po intervenciji.
7.1.5 Policijska uprava Ljubljana
Dne 27.11.2010 ob 16.31 uri je občanka obvestila OKC PU Ljubljana, da se je na
avtomobilski cesti pred izvozom Grosuplje zgodila prometna nesreča, v kateri je
udeleženih več vozil in je poškodovanih več oseb. Po sprejetem obvestilu je policija
aktivirala večje število policijskih patrulj, ki so poskrbele za urejanje cestnega
prometa oz. obvozov za čas reševanja in ogleda kraja prometne nesreče, dostop
interventnih služb do kraja nesreče, zavarovanje in ogled kraja prometne nesreče, za
zavarovanje premoženja udeležencev in odstranjevanje posledic prometne nesreče.
Patrulji iz PP Grosuplje (izvoz Višnja Gora v smeri Ljubljane) sta do prihoda DARS-a
preusmerjali promet na regionalno cesto. Vse patrulje so bile ob napotitvah
opozorjene na zelo slabo vidljivost.
O nesreči je bil obveščen OKC GPU in OKC PU Novo mesto. Ker je bilo predvidevati,
da bo cesta zaradi nesreče zaprta dlje časa, je bilo z OKC GPU in OKC PU Krško
dogovorjeno, da voznike, ki na mejnem prehodu Obrežje vstopajo v RS seznanijo, da
je avtomobilska cesta pri Grosupljem zaprta in da naj se že prej preusmerijo na druge
ceste. Zaustavili pa so tovorni promet v smeri Ljubljane.
Na UKC Ljubljana sta bili napoteni dve patrulji PPP Ljubljana, ki sta bili zadolženi za
ugotavljanje identitete sprejetih in poškodovanih oseb, ki so bile pripeljane na UB KC
ter opravljanje razgovorov in ugotavljanje okoliščin prometne nesreče.
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Na kraju je bil organiziran kratek posvet vodij interventnih in reševalnih služb, kjer je
bilo dogovorjeno o načinu vodenja, koordiniranja in načina reševanja ter
obravnavanja prometne nesreče.
Za intervencijska vozila in vsa ostala vozila, ki so prihajala na kraj prometne nesreče
je bil dostop organiziran po avtomobilski cesti A2 v nasprotni smeri od izvoza
Grosuplje do kraja nesreče. Patrulja je zagotavljala, da so bili policisti na kraju
seznanjeni, da vozilo vozi v nasprotni smeri in tako poskrbljeno za varnost prometa
na zaprtem delu avtomobilske ceste.
V AC bazi DARS, Grič 54 je bila patrulja, ki je zbirala podatke in informacije od tja
pripeljanih oseb in udeležencev v prometni nesreči (CORS je v bazi organiziral tudi
nudenje psihosocialne pomoči.)
Na kraju je potekalo zbiranje podatkov o udeleženih vozilih, saj so na OKC v tem
času (po objavi na elektronskih medijih) dobili veliko klicev občanov, ki so želeli
pridobiti informacijo ali so v nesreči udeleženi njihovi svojci, prijatelji. Informacije so
bile sprotno preverjene in sporočane klicateljem.
Ogled kraja prometne nesreče je obravnavala skupina za obravnavo prometnih
nesreč PPP Ljubljana. Pri ogledu so sodelovali kriminalistični tehniki Sektorja
kriminalistične policije PU Ljubljana. Ogleda sta se udeležila dežurni preiskovalni
sodnik in državni tožilec.
Po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče in sanaciji vozišča ter prometne
signalizacije s strani pristojnih služb je bil ob 04.23 uri 28. 11. 2010 avtomobilska
cesta A2 odprta za promet. Obveščanje svojcev poškodovanih oseb v prometni
nesreči je bilo opravljeno preko območnih policijskih postaj.
Za zavarovanje premoženja sta na kraju poskrbeli dve patrulji, ki sta predmete
udeležencev v prometni nesreči evidentirali in jih ustrezno shranili.
Vozila udeležencev so bila prepeljana z avto-vlekami na zavarovano parkirišče
podjetja, ki opravlja hrambo zaseženih vozil za PU Ljubljana, nekaj vozil pa je bilo
prepeljanih na PPP Ljubljana, zaradi nadaljnje kriminalistično tehnične preiskave. Za
opravljanje vseh policijskih nalog pri prometni nesreči je sodelovalo 36 policistov, ki
so opravili 465 ur dela. Pri delu so uporabljali 16 vozil in prevozili 663 kilometre.
7.1.6 DARS - Avtocestna baza Ljubljana
V času nesreče je bilo v Avtocestni bazi Ljubljana, ki vzdržuje ta del avtoceste, na
delu 9 delavcev. Pri intervenciji jih je sodelovalo 8. Ker je bila zaradi pričakovanega
sneženja odrejena pripravljenost na domu, je bilo število delavcev mogoče v kratkem
času prilagoditi dejanskim potrebam. Cestišče na tem odseku je bilo preventivno
posuto okrog 15:40 ure. Delavci DARS so ob prihodu na mesto nesreče s signalno
tablo zavarovali mesto nesreče.
Dostop intervencijskim vozilom je bil zagotovljen v sredini, med kolonama stoječih
vozil. Druga signalna tabla je bila postavljena na priključku Višnja gora. Ves promet v
smeri Ljubljane je bil v prvi fazi zaustavljen, kasneje pa preusmerjen preko priključka
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Višnja gora na obvozno cesto čez Polico, na priključek Grosuplje in ponovno na
avtocesto. Očistili so cesto po nesreči, pospravili odpadke, zadnji zapustili mesto
nesreče in odprli avtocesto ob 4:25 uri.
7.1.7 Skupni zaključki, predlogi in ugotovitve, ki so bili oblikovani po končanih
predstavitvah posameznih sodelujočih služb v razpravi:
1. izvede se skupna tiskovna konferenca po tako obsežni intervenciji in se s tem
razbremeni posamezne službe hudega pritiska medijev;
2. namestitev svetlobnih portalov na ta avtocestni odsek;
3. predvideti in dogovoriti uporabo avtobusa LPP ob masovni nesreči za
nepoškodovane in lažje poškodovane, zaradi širine je tudi možnost namestitve
nosil (dogovoriti se s policijo za ustrezno spremstvo oz. dovoljenje za vožnjo
po avtocesti);
4. v primeru množične nesreče je odločitev o sprejemu poškodovanih odvisna od
kapacitet posamezne bolnišnice, ki je najbolj optimalna in ne od volje
poškodovanega;
5. oskrba reševalnih služb ob dalj trajajočih intervencijah na državnih objektih kot
so avtoceste in predori ni zagotovljena (topli napitki, prehrana);
6. psihološka pomoč reševalcem in drugim sodelujočim službam ob takih
nesrečah (policija in reševalna služba imata to interno urejeno, ostale službe
ne. DARS-u se posreduje informacija o delavnicah na temo preventive pred
stresom, ki se izvaja v ICZR);
7. v okviru priprav in ažuriranja načrtov zaščite in reševanja za množične
prometne nesreče je treba posvetiti posebno pozornost identifikaciji,
namestitvi potnikov in lažje poškodovanih v primerne objekte DARS ali druge
primerne objekte, vendar blizu kraja nesreče. V načrtih je potrebno opredeliti
in določiti deponije za poškodovana vozila, na katerih bo možno vzpostaviti
fizično varovanje;
8. izdela se študija primera množične prometne nesreče na avtocesti;
9. v začetku leta 2011 se bo spreminjala Uredba o izdelavi načrtov zaščite in
reševanja in pri tem naj se zagotovi enotnost načrtov za to vrsto nesreč na
regijski ravni oziroma na podlagi izkušenj dopolni dosedanje rešitve.
Zaključna misel vseh sodelujočih v intervenciji je bila, da so službe ukrepale in
sodelovale učinkovito in dobro, da je bilo delo vseh sodelujočih, še posebno pa
reševalcev in gasilcev visoko motivirano in srčno.
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8. POVZETEK UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI IN
NAVODIL UDELEŽENCEM V MNOŽIČNI PROMETNI NESREČI
8.1 CESTNA INFRASTRUKTURA – UVAJANJE UKREPOV (DARS d.d., MzP –
DC, MzP – DP, MzP – PIRS, Policija, URSZR)
o Razširitev pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah na način, da se v pravilnik vključi novo poglavje z naslovom
»Preventivna signalizacija«, katere sestavni del bi lahko bil sistem za
opozarjanje na prisotnost megle tam, kjer se le ta pogosteje pojavlja. Pri tem
bo potrebno določiti kriterije glede pogostosti in jakosti megle (DARS d.d. bo
izvedel ukrepe v zvezi z meglo v skladu s spremembo pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ko bo le ta dopolnjen).
(predlog DARS d.d.) Pristojnost: MzP.
o DARS d.d. bo pregledal vse tiste odseke, kjer AC/HC potekajo po spustih in
predlagal postaviti zanke III-70 (s kombinacijo III-71), ki bodo uporabnike
obveščali o priporočeni hitrosti tam, kjer se pojavlja megla (podobno kot je to
že prisotno na odseku A 2/0622). (predlog DARS d.d.) Pristojnost: DARS
d.d.
o Povečati prisotnost Policije, ki bo pozitivno vplivala na prometna dogajanja.
(predlog DARS d.d.) Pristojnost: Policija.
o Zagotovitev prostorov in organizacijske strukture potrebne za informiranje
udeležencev v prometu. (predlog PIC, DARS d.d.) Pristojnost: MzP.
o Zagotovitev servisa RDS -TMC za vse medije, ki lahko sprejemajo RDS-TMC
signal. (predlog PIC, DARS d.d.) Pristojnost: MzP.
o Tehnična sredstva za nadzor hitrosti povezati s sistemom za vodenja prometa
(v primerih, ko je zaradi različnih razlogov npr. megla, gostota prometa, itd.
dovoljena hitrost nižja od splošne omejitve, sistem avtomatsko prilagodi
meritve novim oziroma drugačnim omejitvam). (Policija) Pristojnost: DARS
d.d.
o Namestitev spremenljive obvestilne signalizacije, če se megla in toplotna
inverzija na tem področju pojavljata pogosteje. (predlog MzP – DC)
Pristojnost: DARS d.d.
o Postavitev portalov pametne avtoceste na tem odseku (služi tudi vodenju in
upravljanju s prometom - upravljanje s hitrostjo). (predlog MzP – DC)
Pristojnost: DARS d.d.
o Uvedba talne signalizacije, glede na pogostost megle na tem odseku ceste
(polkroge). (predlog MzP – DC, DARS d.d.) Pristojnost: DARS d.d.
o Izdelati študijo o vodenju prometa, razmerah na cesti in prometu, vremenskih
razmerah, vse v povezavi s centrom za vodenje prometa. (predlog MzP – DC)
Pristojnost: DARS d.d.
o Na odseku, kjer so se pojavile kolesnice, preveriti zastajanje vode. (predlog
MzP – DC) Pristojnost: DARS d.d.
o Izmeriti torne lastnosti vozišča na celotnem odseku od Police do izvoza za
Grosuplje. (predlog MzP – DC) Pristojnost: DARS d.d.
o Izmeriti hitrosti na obravnavanem odseku po vrstah vozil in po obeh voznih
pasovih, saj so lahko glede na padec nivelete le te previsoke. (predlog MzP –
DC) Pristojnost: Policija.
o V metodologijo dela na avtocestah vpeljati novo taktiko in metodiko dela,
posodobiti obstoječa tehnična sredstva ter v nadzorstvene aktivnosti vključiti
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tehnična sredstva z dokazano dolgotrajnejšim učinkom na vedenje voznikov
(sekcijsko merjenje hitrosti). (predlog Policije) Pristojnost: DARS d.d.
Namestitev mobilnih portalov spremenljive vsebine z namenom sporočanja in
obveščanja prometnih udeležencev o nevarnosti pojava megle na vozišču
avtoceste pred prvim možnim izvozom iz avtoceste (priključek Grosuplje in
priključek Višnja Gora) s ponovitvijo portala od 1 – 2 km pred območjem
pojava megle. (predlog PIRS, URSZR) Pristojnost: DARS d.d.
Vsi objekti bi morali imeti dvojno varovalno ograjo. (predlog MzP – DP)
Pristojnost: DARS d.d.
Pri dvojnih varovalnih ograjah, bi morali biti prepusti bolj pogosti. (predlog MzP
– DP) Pristojnost: DARS d.d.
Zagotovitev odstavnih niš na območju ob tretjem pasu, ki je namenjen
počasnim vozilom. (predlog PIRS) Pristojnost: DARS d.d.
Zagotovitev širine pregledne breme v horizontalnih krivinah vozišča avtoceste
in zagotovitev 24 urne prevoznosti vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k
večjim parkiriščem in odstavnih pasov ob sneženju. (predlog PIRS)
Pristojnost: DARS d.d.
Pri betonskih varovalnih ograjah bi morali paziti, da imajo na ustrezni
oddaljenosti možnost za umik na varno. (predlog MzP – DP) Pristojnost:
DARS d.d.

8.2 VOZNIKI – UKREPI (POLICIJA, AVP)
V kratkem bo ustanovljena delovna skupina, ki bo do konca junija 2011 pripravila
idejne rešitve za ustrezno povečanje intenzitete policijskega nadzora na avtocestah.
Pripravljen bo predlog v katerem se bodo opredelile kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne organizacijske oblike ter funkcionalna, vsebinska, časovna in finančna
struktura nadzora na avtocestah v bodoče.
V okviru svojih pristojnosti in za preprečevanje tovrstnih situacij v bodoče, bo policija
tudi v prihodnje:
-

-

ugotavljala prekoračitev dovoljene hitrosti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi;
ugotavljala prekoračitve hitrosti, ki je omejena s postavljeno prometno
signalizacijo ali glede na trenutne okoliščine, ki lahko nastanejo zaradi
vremenskih razmer;
v sistem dela na slovenskem avtocestnem omrežju vpeljati rešitve, ki bodo na
teh cestah izboljšale, ter predvsem intenzivirale policijske nadzorstvene
aktivnosti, pri čimer se bo predvidoma vplivalo na zmanjšanje števila nesreč in
njihovih posledic (npr. avtocestna policija);
ugotavljala potrebno varnostno razdaljo med vozili, ki je pogost vzrok za
nastanek prometnih nesreč na avtocestah;
ugotavljala ostale kršitve prometnih predpisov, ki veljajo predvsem na
avtocestah in neposredno vplivajo na varnost (stalna vožnja po prehitevalnem
pasu, prehitevanje z desne, prehitevanje po odstavnem pasu, itd.);
ugotavljanje uporabe ustrezne zimskih opreme in obvezne uporabe meglenk
(predlog AVP);
nadaljevanje aktivnosti za neposredno vključenost policije v delo državnega
nadzornega centra (učinkovitost dela in reakcijskega časa ob nepredvidenih
varnostnih situacijah);
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-

nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev nadzornih mest na avtocestnem
omrežju.

8.3 VOZILA – UVAJANJE TEHNIČNIH UKREPOV (AVP, DARS d.d.)
o Uvajanje sistemov za merjenje varnostne razdalje v vsa nova vozila. (predlog
AVP, DARS d.d.) Pristojnost: MzP (aktivno spremljanje zakonodaje).
o Poostritev nadzora na področju zimske opreme. (AVP) Pristojnost: Policija.
o Zagotavljanje obvezne uporabe meglenk glede na preglednost in vremenske
razmere na cestah ter v zvezi s tem poostriti nadzor. (AVP) Pristojnost:
Policija.
o Uvajanje sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESP) v vsa nova vozila. (AVP)
Pristojnost: MzP (aktivno spremljanje zakonodaje).
o Uvajanje ABS sistema za preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem v
vsa nova vozila. (AVP) Pristojnost: MzP (aktivno spremljanje zakonodaje).
o Uvajanje gasilnega aparata kot sestavnega dela obvezne opreme. (AVP)
Pristojnost: MzP.
8.4 REŠEVANJE IN ZAŠČITA (Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska
brigada Ljubljana, Reševalna postaja UKC Ljubljana, službe Splošne nujne
medicinske pomoči, Policija, DARS) – UVAJANJE UKREPOV
o Ob podobnih dogodkih se takoj po obsežni intervenciji izvede skupna tiskovna
konferenca. S tem se razbremeni posamezne službe pritiska medijev.
Pristojnost: vodja intervencije v sodelovanju s pristojnimi službami.
o Predvideti in dogovoriti uporabo avtobusa LPP ob masovni nesreči za
nepoškodovane in lažje poškodovane, zaradi širine je tudi možnost namestitve
nosil (dogovoriti se s policijo za ustrezno spremstvo oz. dovoljenje za vožnjo
po avtocesti). Pristojnost: URSZR in DARS v medsebojnem dogovoru o
sodelovanju, z rešitvami iz dogovora se dopolnita obratni in regijski
načrt zaščite in reševanja.
o Odločitev o sprejemu poškodovanih je odvisna od kapacitet posamezne
bolnišnice, ki je najbolj optimalna, in ne od volje poškodovanega. Pristojnost:
vodja intervencije za področje nujne medicinske pomoči.
o Poskrbeti za oskrbo reševalnih služb ob dalj trajajočih intervencijah na
državnih objektih kot so avtoceste in predori (topli napitki, prehrana).
Pristojnost: URSZR in DARS v sklopu medsebojnega dogovora o
sodelovanju.
o Psihološka pomoč reševalcem in drugim sodelujočim službam ob takih
nesrečah (policija in reševalna služba imata to interno urejeno, ostale službe
ne. DARS-u se posreduje informacija o delavnicah na temo preventive pred
stresom, ki se izvaja v ICZR). Pristojnost: DARS za svoje zaposlene.
o Zagotoviti ustrezno označitev vodij intervencij in izboljšati triažne kartone
(predvsem vidnost v primeru teme) ter označevanje pregledanih vozil in
območij prometne nesreče. Pristojnost: glede na pristojnosti posameznih
intervencij (nujna medicinska pomoč, gasilske enote, policija,…).
o Vzpostaviti enotno komunikacijo med reševalnimi vozili preko enotnih radijskih
vez in zagotoviti dodatna oblačila, opremo (svetilke, megafon, barvni spreji,
magneti) in zdravila. Pristojnost: URSZR v sodelovanju z MZ.
o Posebno pozornost nameniti identifikaciji, namestitvi potnikov in lažje
poškodovanih v primerne objekte DARS ali druge primerne objekte, vendar
blizu kraja nesreče. To se predvidi v fazi priprav in ažuriranja načrtov zaščite
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in reševanja za množične prometne nesreče. Pristojnost: Izpostave URSZR
in DARS.
o V načrtih zaščite in reševanja za množične prometne nesreče je potrebno
opredeliti in določiti deponije za poškodovana vozila, na katerih bo možno
vzpostaviti fizično varovanje. Pristojnost: DARS in Izpostave URSZR.
o Izdela se študija primera množične prometne nesreče na avtocesti.
Pristojnost: URSZR ICRZ Ig.
o V začetku leta 2011 se bo spreminjala Uredba o izdelavi načrtov zaščite in
reševanja in pri tem naj se zagotovi enotnost načrtov za to vrsto nesreč na
regijski ravni oziroma na podlagi izkušenj dopolni dosedanje rešitve.
Pristojnost: URSZR.
8.5 NAVODILA UDELEŽENCEM (MzP – DP)
8.5.1 Nesreča I. kategorije
o Prvi ukrep, ki bi ga morali udeleženi v trku upoštevati je, da v primeru
prometne nesreče I. kategorije (če so vozila za to sposobna) takoj vključijo
varnostne utripalke in odstranijo vozila izven vozišča, na skrajni rob
odstavnega pasu ali na skrajni desni rob voznega pasu, odvisno od odseka
ceste na katerem se zgodi nesreča. Voznik mora izbrati najvarnejšo površino
glede na odsek ceste.
o Pri nesrečah v predorih ali na objektih mora voznik v primeru, da je vozilo
sposobno za vožnjo, umakniti vozilo v ustrezno odstavno nišo ali celo izven
predora ali objekta.
8.5.2 Nesreča II., III. In IV. kategorije
o Če katero izmed vozil ni vozno, je prvi ukrep vključitev varnostnih utripalk in
zavarovanje kraja nesreče, ter opozarjanje prihajajočih voznikov, da je na
vozni površini ovira. Voznik, oziroma potnik v vozilu, ki ni poškodovan mora
poskrbeti, da so prihajajoča vozila opozorjena na oviro.
o Voznik mora imeti v potniški kabini varnostni brezrokavnik, ki si ga mora
nadeti v trenutku, ko zapusti vozilo. Enako navodilo velja za nepoškodovane
potnike, ki si morajo nadeti varnostni brezrokavnik, ko zapustijo vozilo.
o Za vozilom se na ustrezno varnostno razdaljo postavi varnostni trikotnik. Na
avtocesti, kjer je dovoljena hitrost vožnje 130 km, mora biti varnostni trikotnik
na suhem vozišču postavljen najmanj 150 za vozilom, na mokrem vozišču pa
mora biti ta razdalja od 200 do 300 m. Udeleženec, ki postavlja varnostni
trikotnik mora hoditi ob desnem robu odstavnega pasu in med hojo opozarjati
prihajajoče voznike na oviro. Opozarja se z dviganjem in spuščanjem
iztegnjene roke od pasu do višine ramen.
o Udeleženec, ki postavlja varnostni trikotnik, nato preko stebričkov za klic v sili
obvesti o nesreči. Uporaba telefonov za klic v sili na stebričkih bistveno
skrajša vsa nadaljnja ukrepanja, ker operater tako dobi podatek o natančnem
kraju nesreče, ki ga udeleženci, ki sporočajo o nesreči s pomočjo mobilnih
telefonov običajno ne znajo določiti in dovolj podrobno opisati.
o V istem času mora eden izmed nepoškodovanih udeležencev ali voznik, ki prvi
pride na kraj nesreče poskrbeti, da se nepoškodovani, oziroma tisti, ki jim
poškodbe omogočajo gibanje, umaknejo na najbolj varno površino. Odvisno
pogojev, ki so na odseku ceste na katerem se je zgodila nesreča, je to najprej
umik za varnostno ograjo in sicer stran od kraja nesreče v smeri vožnje.
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Navodilo, da se morajo nepoškodovani in lažje poškodovani udeleženci
nesreče umakniti preko varnostne ograje, moramo posredovati z rezervo, ker
imamo v Sloveniji najmanj dva objekta, ki nimata dvojne varnostne ograje in
varovalnih mrež, če bi v šoku zaradi nesreče kdo od udeleženih skočil čez
ograjo.
Na objektih je treba pred umikom preko varnostne ograje preveriti ali ima
objekt dvojno ograjo, ki omogoča tak umik. Kjer je na kraju nesreče betonska
varnostna ograja, ki onemogoča umik se umaknejo nepoškodovani in lažje
poškodovani udeleženci v smeri vožnje na avtocesti, da niso v območju
možnih novih naletov.
Vsa prečkanja smernih vozišč ali odstavnega pasu je treba opraviti izjemno
previdno, ker se lahko zgodi, da bodo vozniki pri zaviranju v sili in izogibanju
oviri iskali rešitev tudi po odstavnem pasu ali drugi prosti površini.
Ker je pri množičnih nesrečah zaradi izteka goriva in olj velika verjetnost
požara, je umik iz vozila nujen takoj, ko je to mogoče.
Naloge voznikov, ki pripeljejo na kraj nesreče in uspejo pravočasno ustaviti,
so najprej umik lastnega vozila in morebitnih potnikov na najbolj varno
površino, zavarovanje kraja nesreče in pomoč poškodovanim udeležencem. V
primeru, ko hkrati na kraj nesreče pripelje več vozil, se udeleženci hitro
dogovorijo o delitvi dela, da vsi postopki potekajo istočasno. Vsi vozniki, ki
zapustijo svoje vozilo morajo v vozilu pustiti ključe vozila, da lahko reševalne
ekipe vozilo po potrebi prestavijo.
Vozniki, ki ustavijo svoje vozilo pred oviro na avtocesti, če sta neprevozni obe
smerni vozišči, morajo ustaviti svoje vozilo na skrajni desni rob voznega pasu
ali na skrajni levi rob prehitevalnega pasu. Na sredini med obema kolonama
ustavljenih vozil mora biti dovolj prostora za prihod reševalnih in intervencijskih
ekip. Vozniki in potniki v vozilih, ki niso udeleženi pri reševanju poškodovanih
udeležencev nesreče, morajo ostati v vozilu, da niso ogroženi pri prehodih
intervencijskih vozil, oziroma, da jih ne ovirajo.
Pomembno je namreč, da ob vožnji pravočasno reagiramo na pojav megle,
zmanjšamo in prilagodimo hitrost ter povečamo varnostno razdaljo že pred
tem, ko zapeljemo v megleno območje.
Ljubljana, 18.2.2011
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