
 

V 5 PROMETNIH NESREČAH PRVIČ PREISKOVALI 
DEJAVNIKE NASTANKA PROMETNIH NESREČ 

 
 
V mesecu maju in juniju smo na Javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju AVP) 
prvič v slovenski zgodovini varnosti v cestnem prometu preiskovali dejavnike nastanka 
prometnih nesreč. Namen preiskovanja je bil ugotoviti ne samo vzrok za nastanek prometne 
nesreče, temveč predvsem dejavnike, ki so pripomogli pri nastanku prometne nesreče. 
V duhu izboljšanja stanja varnosti v cestnem prometu smo se na AVP pridružili pilotskemu 
projektu Evropske komisije DaCoTA delovni paket 2: Preiskovanje dejavnikov nastanka 
prometnih nesreč, v sklopu katerega smo preiskali dejavnike nastanka prometnih nesreč pri 
5 prometnih nesrečah. Metodološko osnovo preiskovanja dejavnikov nastanka prometnih 
nesreč smo povzeli pri finski agenciji za raziskovanje prometa, saj imajo na področju 
preiskovanja prometnih nesreč 20. letne izkušnje, njihova VALT metodologija pa sodi v vrh 
podobnih metodologij po svetu.  
Pri preiskovanju smo sodelovali s Fakulteto za strojništvo in Medicinsko fakulteto in 
imenovali skupino strokovnjakov, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja dinamike vozil, 
presoje varnosti cest ter medicine človeka. Preiskovalci so na mestu prometnih nesreč zbirali 
različne podatke iz področja cestne infrastrukture, vozil ter človeka. Skupina preiskovalcev 
bo kot osnovna skupina ključna pri prihodnjem preiskovanju dejavnikov nastanka prometnih 
nesreč na podlagi Direktive 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, Zakona o cestah (91. člen) in 
področnega Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanja 
presojevalcev varnosti cest (31. člen)  
 
 
 
KLJUČNE UGOTOVITVE PRI PREISKOVANJU PROMETNIH NESREČ 
 
Preiskovalna ekipa je preiskala dejavnike za nastanek petih prometnih nesreč. V štirih 
prometnih nesrečah so preiskovalci preiskovali na mestu prometne nesreče, v enem primeru 
pa so prometno nesrečo preiskali naknadno oz. retrospektivno. 

• V petih prometnih nesrečah je bilo skupno udeleženo 15 oseb, od tega je 1 oseba 
umrla, 1 oseba je bila hudo telesno poškodovana, 1 oseba je bila lažje telesno 
poškodovana, ostalih 13 oseb v prometnih nesrečah ni bilo poškodovanih. 

• Med 15 udeleženci je bilo največ in sicer 5 potnikov, 4 vozniki osebnega vozila, 3 
vozniki tovornega vozila, 2 kolesarja (1 voznik kolesa s pomožnim motorjem, ki pa se 
kategorizira kot kolesar) ter 1 pešec. V prometnih nesrečah sta bila lažje in huje 
poškodovana 2 kolesarja, za posledicami prometne nesreče pa je umrl pešec. 

• Noben od voznikov udeležencev ni vozil pod vplivom alkohola. 



• Vse ceste so bile kategorizirane kot občinske ceste, cestišče je bilo suho, vreme je 
bilo jasno. 

• Vsa motorna vozila udeležena v prometnih nesrečah so bila registrirana in bila 
tehnično pregledana.  

 
 

 
Slika 1.1: Pregledna slika 5 obravnavanih nesreč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

POROČILO O PREISKANI PROMETNI NESREČI 
Poročilo o preiskani prometni nesreče sestoji iz petih poglavij:  

- splošne informacije o prometni nesreči, 
- cesta, 
- vozila, 
- udeleženci, 
- skupne ugotovitve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POROČILO O PREISKANI PROMETNI NESREČI 
PREISKOVALCEV DEJAVNIKOV NASTANKA PROMETNIH 

NESREČ 
 

1 SPLOŠNE INFORMACIJE O PROMETNI NESREČI 
 
Obravnavana prometna nesreča se je zgodila 5.6.2012 v torek ob 10:23 uri v Ljubljani na 
Jurčkovi cesti pri nakupovalnem centru, kar je prikazano na sliki 1. Operativno-
komunikacijski center je preiskovalce obvestil ob 11:34, ekipa je na kraj nesreče prispela ob 
11:50. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in tovorno vozilo. Osebni avtomobil je 
vozila voznica, poleg je sedel sopotnik. Tovorno vozilo je vozil voznik. 
 

1.1 OPIS POTEKA PROMETNE NESREČE 

 
Voznica osebnega vozila je vozila po Jurčkovi cesti iz smeri križišča s Peruzzijevo ulico proti 
Dolenjski cesti. Po približno 50 m je kljub talni signalizaciji, ki prepoveduje zavijanje v levo, 
na vozišču ustavila vozilo in čakala, da se bo pot prosta, ter zavila na parkirišče trgovskega 
centra. Voznik tovornega vozila, ki je vozil za voznico osebnega vozila ni pričakoval, da bo 
voznica ustavila vozilo ter trčil v zadnji tel osebnega vozila. 
 
1.2. METEOROLOŠKE RAZMERE 
 
Prometna nesreča se je zgodila ob 10:23 minut v svetlem času dneva. Temperatura zraka je 
bila 27 stopinj C. Vreme je bilo jasno, pokritost z oblaki je bila majhna, vetra ni bilo, tveganja 
za slepenje luči ni bilo. 
 

 
Slika 1: Situacija nesreče na Jurčkovi cesti 
 



2 CESTA 
 
V tem poglavju so opisane lastnosti cestne infrastrukture ugotovljene na kraju prometne 
nesreče. 
 

2.1. PODATKI O CESTI 
Jurčkova cesta je kategorizirana kot lokalna cesta z oznako 218730. Upravljavec ceste je 
Mestna občina Ljubljana. 
 

 
Slika 2: Skica nesreče na Jurčkovi cesti 
 

Promet v času nesreče 
Glede na čas nesreče je bil promet srednje gost brez zastojev. Tovorni promet je bil redek. 
Po nastanku nesreče je policija zaradi preiskave nesreče cesto delno zaprla, tako da je 
promet potekal izmenično dvosmerno po enem pasu, vendar do zastojev ni prihajalo (sliki 3. 
in 4.). 
 



 
Slika 3: Delna zapora ceste zaradi preiskave 
 
 

 
Slika 2: Prometne razmere v času nesreče 
 



Hitrost 

 
Na Jurčkovi cesti velja splošna omejitev hitrosti v naselju 50 km/h. Dodatne oz. začasne 
omejitve ni. Priporočena hitrost ni določena. 
 
2.1.1. Preglednost 
 
Cesta poteka v levi krivini z radijem 2000 m, ob cesti ni objektov ali rastja, zato je 
preglednost na širšem območju lokacije nesreče ustrezna. Prav tako je preglednost ustrezna 
na območju križišča za parkirišče nakupovalnega centra, čeprav je na obeh straneh hodnika 
za pešce postavljeno po eno reklamno stojalo, kar je v nasprotju s predpisi (slika 5). 
 

 
Slika 5: Neustrezno postavljeni reklamni stojali 
 
2.1.2. Promet 
 
Podatki o prometnih obremenitvah (PLDP, dnevni, nočni) in hitrosti vozil za skupni in tovorni 
promet niso bili pridobljeni oz. zmerjeni, glede na kategorijo ceste tudi niso zahtevani.  
 
2.1.3. Splošno 
 
Jurčkova cesta poteka v blagi levi krivini, širina vozišča je med 10,10 m in 10,50 m, saj se 
začenja pas za leve zavijalce. Vzdolžni naklon znaša -0,8 %. Celotno območje Jurčkove 
ceste se nahaja na barju, zato je hodnik za pešce zaradi neenakomernega posedanja 
temeljnih tal močno poškodovan in nevaren za uporabnike, zato je po njem prepovedana 
hoja, kar je ustrezno označeno s signalizacijo. Zapora zaradi zadostne širine vozišča nima 
bistvenega vpliva na motorni promet. Ob cesti je urejena javna razsvetljava. 



 
2.1.4. Geometrija 
 
Cesta poteka v levi krivini s horizontalnim radijem 2000 m z vzdolžnim nagibom -0,8 %, to je 
v spustu od zahoda proti vzhodu. Prečni nagib je nasprotnosmerni in znaša 4,3 %, kar ni 
skladno s predpisi. 
 
2.1.5. Objekti za ranljive udeležence v prometu 
Na obravnavanem območju se nahaja enostranski hodnik za pešce v širini 2,0 m, ki pa je 
zelo poškodovan in zato hoja po njem prepovedana, kar je označeno s prometno 
signalizacijo. 
Posebnih ureditev za kolesarje ni, zato uporabljajo vozišče z ostalim prometom. Prav tako ni 
urejenih prehodov za kolesarje. 
 
2.2. Cestišče 

2.2.1. Površina vozišča 
Površina vozišča je asfaltna in suha. Na površini ni nobene nesnage. Temperatura vozišča je 
20°C. Meritve torne sposobnosti niso bile izvedene, glede na podoben tip asfalta pa je 
strokovna ocena koeficienta drsnega trenja približno 0,6, saj je asfalt zglajen, kar je posebno 
problematično v mokrem vremenu. Prisotne so posamezne kolesnice v globini do 5 mm in 
vzdolžna razpoka ob ločilni črti, drugih poškodb pa na vozišču ni, le v širini 0,5 m ob 
pločniku, kjer so se pojavile poškodbe. 

2.2.2. Prometna ureditev 
Cesta ima neprekinjeno ločilno črto za ločitev voznih pasov. Na območju nesreče se v obeh 
smereh začenja dodatni pas za leve zavijalce, na samem križišču za nakupovalni center pa 
je zavijanje v levo prepovedano tako iz glavne smeri kot iz stranske. 
 
2.2.3. Glavne ugotovitve o cesti 

• Jurčkova cesta je lokalna cesta; 
• Vozila stalno zavijajo levo (tudi vpričo policije) in s tem kršijo prometne predpise. 

Predlog ureditev »kače« po tleh in s tem fizično preprečiti zavijanje levo proti 
nakupovalnemu centru; 

• Promet v času nesreče je bil srednje gost brez zastojev. Tovorni promet je bil redek; 
• Začasna prometna ureditev: zaradi poškodb je prepovedana hoja po hodniku za 

pešce; 
• Velja splošna omejitev hitrosti v mestu 50 km/h; 
• Preglednost je ustrezna; 
• Širina vozišča znaša med 10,10 m in 10,50 m, saj se začenja pas za leve zavijalce; 
• Vzdolžni nagib znaša -0,8 %; 
• Prečni nagib je nasprotnosmerni in znaša 4,3 %, kar ni skladno s predpisi; 
• Hodnik za pešce širine 2,0 m se nahaja na levi strani ceste; 
• Kolesarski promet poteka po vozišču z ostalim prometom; 
• Površina vozišča je asfaltna, suha in brez nesnage. Kolesnice so globine do 5 mm, 

ob ločilni črti se nahaja vzdolžna razpoka. Asfalt je zaglajen, kar je problematično v 
mokrem vremenu. 

 
 
 
 
 
 
 



3. VOZILA 
 
V poglavju vozila so predstavljene ugotovitve, zbrane ob ogledih vozil udeleženih v petih 
prometnih nezgodah.  

3.1. UDELEŽENA VOZILA 
Udeleženi dve vozili: 

Vozilo0: tovorno vozilo fiat ducato maxi 

Vozilo1: osebni avtomobil honda civic HB 

3.2. POTEK NEZGODE IN POŠKODBE NA VOZILIH 
Potek nezgode in parametri poškodb na vozilih so opisani na DaCoTA obrazcih v prilogi. Na 
mestu nezgode je bilo posnetih 59 fotografij.  

3.3. UGOTOVITVE PRI DELU 

Na mestu nezgode 
Nezgoda se je zgodila na križišču na JV delu Jurčkove ceste. Tovorno vozilo je od zadaj 
trčilo v osebni avtomobil, ki je čakal, da bo zavil levo na parkirišče trgovskega centra. 
Zavijanje levo je na tem križišču prepovedano s talno označbo V-1. Hkrati je na levi strani 
pred križiščem postavljena neprometna signalizacija, ki vabi k zavijanju levo k trgovskemu 
centru. 

Na tovornem vozilu je bil deformiran sprednji del približno 1/3 širine vozila od leve strani do 
višine sprednjih žarometov. Največja preostala deformacija je bila na pločevinastem delu nad 
sprednjim odbijačem ~450 mm od leve strani in je znašala ~70 mm. Steklo in reflektor levega 
žarometa sta bila razbita. V odprtini levega žarometa je bil plastični del neznanega izvora. 
Počen in na levi strani ločen od pritrdišča je bil plastični del sprednjega odbijača. 

Na osebnem avtomobilu je bil deformiran zadnji del približno 1/2 širine vozila od desne 
strani. Največja preostala deformacija je bila na zadnjem odbijaču približno ~500 m od desne 
strani in je znašala ~71 mm. Poškodovana so bila tudi vrata prtljažnika, zadnja registrska 
tablica. Razbito je bilo steklo na vratih prtljažnika. 

V tovornem vozilu je bil analiziran samo voznikov sedež. Preverjene so bile sledi na 
voznikovem varnostnem pasu, na katerem niso bile vidne sledi drsenja skozi zapenjala. 

V osebnem avtomobilu sta bila analizirana oba sprednja sedeža, ki sta bila ob nezgodi 
zasedena. Voznikov sedež je bil po nezgodi pomaknjen popolnoma naprej, kar je 
dokumentirano tudi na fotografijah. Ker takšen položaj sedeža ni primeren za vožnjo, 
sklepamo, da je bil sedež pomaknjen v ta položaj, ko je voznica izstopila iz vozila. Na 
varnostnih pasovih ni bilo vidnih sledi drsenja skozi zapenjala. 

Stranska vrata in motorni pokrov osebnega avtomobila v nezgodi niso bili poškodovani in se 
jih je dalo normalno odpreti. Vrata prtljažnika so bila zaklenjena in se jih ni dalo odpreti. Ali je 
bil mehanizem za zaklepanje poškodovan v nezgodi, ni bilo mogoče ugotoviti. 

Stranska vrata tovornega vozila niso bila deformirana in se jih je dalo odpreti. Deformacija na 
desnih zadnjih vratih je verjetno nastala že pred obravnavano nezgodo. Motorni pokrov je bil 
v nezgodi poškodovan, vendar se ga je dalo brez težav odpreti. 

V tovornem prostoru tovornega vozila je bil tovor, katerega mase ni bilo možno oceniti (zaboj 
z neznano vsebino). 

Pri obdelavi in vnašanju podatkov 
Tovorno vozilo, udeleženo v nezgodi, je vozilo kategorije N1 (NDM do 3500 kg), zaradi česar 
je njegova konstrukcija v določenih posebnostih bolj podobna osebnemu avtomobilu kot 



tovornemu vozilu. Vnosni obrazec "Truck Inspection Form" v določenih rubrikah ni primeren 
za vnos podatkov o takšnih vozilih. Te rubrike so na primer: 

• rubrika "Cab Type" (vrsta kabine), kjer nobena od ponujenih možnosti ne ustreza dvojni 
kabini obravnavanega vozila, 

• rubrika "Truck Superstructure" (nadgradnja tovornjaka), kjer ni možnosti izbire kesona s 
ponjavo, 

• rubrika "Impact", kjer ni jasno določeno, kaj pomeni "Cab Deformation" in kako 
obravnavati vozila z ločenim motornim prostorom in kabino, 

• rubrika "Fueltank placing" (lega rezervoarja za gorivo), kjer ni na voljo možnosti "na 
zadnjem delu šasije" ali "pod kabino", kjer ima rezervoarje za gorivo večina lahkih 
tovornih vozil. 

Pri kodiranju višine poškodb tovornega vozila (rubrika TDC 5) ni na voljo polja, ki bi obsegalo 
ugotovljene deformacije (nahajale so se v poljih L in M oziroma E, vnesti pa je mogoče le 
enega izmed njih). Zaradi specifične oblike karoserije obravnavanega tovornega vozila tudi ni 
mogoče točno določiti, katere geometrijske značilnosti predstavljajo meje med polji. Pri 
kodiranju globine deformacije (TDC 7) tudi ni jasno, ali se pri vozilu z ločenim motornim 
prostorom upošteva, da je izhodišče merjenja na sprednjem delu motornega prostora ali na 
sprednjem delu kabine. 

Oprema in ostale lastnosti vozil so bile pridobljene od zastopnikov za znamki na podlagi VIN 
številk. 

Masa tovora tovornega vozila v času nezgode je bila ocenjena na 3490 kg. 

3.4. REKONSTRUKCIJA PROMETNE NESREČE 
Izvedena je bila tudi rekonstrukcija prometne nesreče. Na spodnjih slikah je prikazan potek 
ter trk vozil. Ostale lastnosti rekonstrukcije so v prilogi 

 

 

 
Slika 6: Potek prometne nesreče 



 
Slika 7: Trk vozil 
 
4. UDELEŽENCI 
 
V prometni nesreči so bili udeleženi trije udeleženci. Voznica osebnega vozila, voznik 
tovornega vozila ter sopotnik v osebnem vozilu. Nobeden od udeleženih v prometni nesreči 
ni bil poškodovan. 
 

4.1. UGOTOVITVE PRI VOZNIKIH 
 
Po prometni nesreči smo opravili pogovor z obema voznikoma vozil, udeleženih v prometni 
nesreči.  
 
4.1.1. VOZNICA OSEBNEGA VOZILA 
 
Potek nesreče  
Voznica osebnega vozila je hotela zaviti v levo. Za prepoved zavijanja v levo ni vedela, saj je 
videla znak za trgovski center, ki nakazuje v levo. Na cestišču se je ustavila, ker se ji je 
bližalo vozilo iz nasprotne smeri, v vzvratnem ogledalu pa je zagledala tovorno vozilo, ki se ji 
je približevalo. Ocenila je (2 do 3 sekunde pred trkom), da bo trčilo v njeno vozilo ter o tem 
opozorila sopotnika v vozilu. Med trkom ni reagirala (ni zavila, ni zavirala, ni pospešila itd.). 
Pred nesrečo se je dobro počutila (nesreče ni pričakovala), po nesreči pa je bila jezna. 
Hitrost 
Pred prometno nesrečo je vozila s hitrostjo 40 km/h, hitrost v času trka pa je bila 0 km/h. Po 
njenem mnenju ostala vozila vozijo na tem mestu 50 km/h, omejitev hitrosti pa je omejena na 
60 km/h. 
Okoliščine vožnje oz. potovanja 
Pred prometno nesrečo je voznica vozila 15 min in prevozila 10 km (od doma). Na tej 
cesti se bolj redko vozi. Počutila se ni utrujeno, spala je tudi kot običajno. V času 



pred nesrečo ni mislila na nič posebnega, prav tako se nič posebnega ni zgodilo pred 
dnevi. Med vožnjo se ni počutila stresno. 
Prometno okolje 
Voznica meni, da je signalizacija napačno, pomanjkljivo ter neprimerno postavljena. Prav 
tako meni, da manjkajo prometni znaki. Promet se ji je zdel običajen v tem delu dneva. 
Cestišče je bilo suho, vidljivost pa dobra. 
Vozniške izkušnje 
Voznica ima 6 let veljavno vozniško dovoljenje kategorije B. Ni profesionalni voznik, letono 
prevozi 10.000 km. Vožnje se ne boji in rada vozi. Bila je že udeležena v prometni nesreči (ni 
bila povzročitelj).  
Vozilo 
Vozilo vozi vsakodnevno, ima ga 2 leti. Vozilo je enostavno za vožnjo, ima odlične zavore, v 
vozilu ni bilo tovora. Imela je prižgane zasenčene žaromete. 
Varnostni pas in potniki 
Voznica in potnik na sprednjem sedežu sta uporabljala varnostni pas. 
 
4.1.2. VOZNIK TOVORNEGA VOZILA 
 
Potek nesreče  
Gledal je v desno po okolici, ker se tukaj redko vozi. Vozilo, ki je vstavilo pred njim ni opazil. 
Vozilo oz. signalizacijo je opazil cca. 8 sekund pred trkom, 2-3 sekundi pred trkom pa se mu 
razmere postale kritične (20 m). Imel je čas za reagiranje, tako da je zaviral ter se umikal v 
desno, ker je vozilo bilo ustavljeno levo ob sredini vozišča. Pred nesrečo se je dobro počuti, 
po nesreči pa je bil prestrašen. Prometne nesreče seveda ni pričakoval. 
Hitrost 
Pred prometno nesrečo je vozila s hitrostjo od 30 km/h do 40 km/h, hitrost v času trka pa je 
bila 20 km/h. Po njegovem mnenju ostala vozila vozijo na tem mestu 60 km/h, omejitev 
hitrosti pa je omejena na 60 km/h. 
Okoliščine vožnje oz. potovanja 
Pred prometno nesreče je voznik vozil 15 min in prevozil 12 km. Pred tem se je pripeljal iz 70 
km oddaljenega kraja, za kar je potreboval 1,5 h. Na območju prometne nesreče se je prvič 
peljal, pred nesrečo se je dobro počutil, brez stresa, v zadnjih dnevih se ni zgodilo nič 
neobičajnega. 
Prometno okolje 
Voznik ni imel mnenja o signalizaciji, zdi se mu ustrezna. Promet v tem času je bil redek. 
Cestišče je bilo suho, vidljivost pa dobra. 
Vozniške izkušnje 
Voznik ima 19 let veljavno vozniško dovoljenje B kategorije. Letno prevozi 20.000 km in ni 
profesionalni voznik. Vožnje se ne boji in rad vozi. Še nikoli ni bil udeležen v prometni 
nesreči. 
Vozilo 
Vozilo vozi skoraj vsak dan, ima ga že 5 let. Vozilo je enostavno za vožnjo ter ima dobre 
zavore. Vozilo nima nobene tehcnical support systema. Med vožnjo je imel prižgane 
zasenčene žaromete. 
Tovorno vozilo je bilo na pol prazno, tovor je tehtal približno 80 kg.  
Varnostni pas in potniki 
Voznik je uporabljal varnosti pas, potnikov ni bilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. UGOTOVITVE 
 
V nadaljevanju podana priporočila za izboljšanje prometne varnosti v zvezi s cestno 
infrastrukturo. 
 

1. Ureditev montažnih vodilnih robnikov, dodatno opremljenih z markerji in s tem fizična 
preprečitev zavijanja levo proti nakupovalnemu centru in od nakupovalnega centra 
levo na cesto. 

2. Preveriti torno sposobnost vozne površine in jo v primeru neustreznosti povečati npr. 
z rezkanjem oz. s površinsko prevleko z uporabo silikatne zmesi zrn 

 
 


