
Poškodbe na omrežju 
državnih cest in 

vzdrževalna potreba  
 

mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.grad. 
Direkcija Republike Slovenije za ceste 

 

MANAGING STATE ROADS 



2 

Omrežje državnih cest 

Zakaj: 
 Splošna zahteva po znižanju javne porabe 
 Cestni sektor v konkurenci in povezan z ostalimi javnimi sektorji 

(sociala, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem…) 
 Nuja po prikazovanju negativnih posledic zniževanja sredstev za 

obnove cest z jasnimi prikazi, razumljivimi politikom, ki o sredstvih 
odločajo 

 
Zato:  
 Določitev vzdrževalne potrebe (Maintenance Backlog), ki predstavljajo 

dolžno cestnega omrežja, katerega vozišča so v zelo slabem in slabem 
stanju. 
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Omrežje državnih cest 
 Glavne ceste 1. reda     364 km 
 Glavne ceste 2. reda     471 km 
 Regionalne ceste 1. reda       947 km 
 Regionalne ceste 2. reda  1.362 km 
 Regionalne ceste 3. reda  2.187 km 
 Turistične ceste     637 km 
 Skupaj   5.968 km
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 Določitev vzdrževalne potrebe (Maintenance Backlog), ki predstavljajo 
dolžno cestnega omrežja, katerega vozišča so v zelo slabem in slabem 
stanju. 
 

 Uporabna kot preprost indikator in preiskan z mednarodnim ERA NET 
ROAD projektom „Maintenance Backlog – Estimation and Use“ v letu 
2009 

 
 Definicija vzdrževalne potrebe: 
 

Vzdrževalna potreba cestne infrastrukture je količina neizpolnjenih 
zahtev v določenem času glede na predhodno natančno definirane 
standarde, ki jih je potrebno dosegati. Izražena je lahko v funkcijskem 
(nedenarnem) ali denarnem smislu in se nanaša na posamezne 
komponente, podsisteme ali na celotno cestno infrastrukturo 
določenega cestnega omrežja. 

 

Vzdrževalna potreba 
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Vzdrževalna potreba po MSI (backlog) = 54,5 % = 3.252,5 km 

Stanje državnih cest 



6 

Vzdrževalna potreba po MSI (backlog) = 54,5 % = 3.252,5 km 

Stanje državnih cest 



7 
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Vzdrževalna potreba po MSI (backlog) = 54,5 % = 3.252,5 km 

Stanje državnih cest 
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Stanje vozišč po MSI  v letih 2011 in 2012 

Stanje državnih cest 



Trend spreminjanja stanja 
vozišč po MSI z leti 
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Obdobje ocenjevanja stanja vozišč 

Zelo slabo Slabo Mejno Dobro Zelo dobro
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V obdobju 2003-2006 se je samo cestni blagovni promet v 
Sloveniji povečal za 72 % in dosegel najvišjo rast v EU. 
Težki tovorni promet “utruja” voziščno konstrukcijo. 

 

Do leta 2011 je število registriranih vozil v Sloveniji 
nenehno naraščalo.  

 

Elementarni dogodki so samo v zadnjih dveh letih na 
glavnih in regionalnih cestah povzročili za več kot 35 
milijonov EUR škode.  

 
Za zagotavljanje stanja cest, kot je predpisano s 
slovensko zakonodajo bi za gradnje, rekonstrukcije, 
investicijsko in redno vzdrževanje potrebovali vsako leto 
med 320-350 milijonov EUR v obdobju naslednjih 20 let. 

Razlogi za takšno stanje državnih cest 
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V zadnjih 15 letih je bilo na Direkcijo za ceste prenesenih 
okoli 1000 kilometrov občinskih cest, ki jih občine niso več 
zmogle ali pa hotele vzdrževati. 

 

 

V zadnjih 5 letih je bilo Direkciji  RS za ceste z rebalansi 
odvzetih 203 milijone EUR. Samo v letu 2012 je bilo z 
rebalansi odvzetih 80 milijonov EUR. Glede na proračun 
2014-2015 se bo stanje državnih cest drastično poslabšalo. 

 

 
Od aprila 2010 do junija 2012 so bila vsa sredstva, zbrana z 
letno dajatvijo za uporabo vozil v cestnem prometu 
namenjena vlaganjem v železniško infrastrukturo v višini 
211 milijonov EUR. 

 

Razlogi za takšno stanje državnih cest 
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Razlogi za takšno stanje državnih cest 

1993 do 2012 
obnovljeno 3038 km/20 let = 

152 km na leto 

5984 km / 152 = 39 let 

2003 do 2012 
obnova 974 km/10 let = 

97 km na leto 

5984 km / 97 = 62 let 

če se želimo na cesti 
pojavljati vsakih 15 let: 

5984 km / 15 let = 399 
km/leto 
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Stanje vozišč 



Študija o potrebah za obnove 
vozišč 

 Osnovana na vzdrževalnih potrebah 
 Se ukvarja le z voziščnimi konstrukcijami državnih cest 
 Izvedena z uporabo PMS analiz (analiz s sistemom za 

gospodarjenje z vozišči) 
 Za osnovo je vzeta pilotna študija analiz življenjskega 

ciklusa (LCCA) na omrežju državnih cest v Prekmurju 
 Analize so bile izvedene za 15 letno obdobje (2010-2024) 
 Cilj: prikazati 

Propadanje vozišč, če so proračuni za obnove enaki 
dosedanjim 
Potrebo po dodatnih sredstvih za zagotovitev višjega 

standarda vozišč 
Simulacija za vse državne ceste 
 



Podatki za pilotno študijo za 
Prekmurje 

• Zajetih je bilo 444,5 km državnih cest oziroma 7,42% 
• Analize so bile izvedene s programsko opremo dTIMS_CT 
• Vzdrževalna potreba v Prekmurju: 
  (Backlog) = 66%, 
  kar je nekoliko več 
  kot za celotno omrežje 
 
 
 
• Definirali smo 9 scenarijev vlaganja v obnove: 
   A. Brez obnov, B. Neomejen, C. 1 mio EUR/leto, D. 2 mio EUR/leto,  
   E. 3 mio EUR/leto, F. 4 mio EUR/leto, G. 5 mio EUR/leto,  
   H. 6 mio EUR/leto, I. Program 2 
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Rezultati: Stanje vozišč za 
Prekmurje (1) 

0 EUR/leto 



Rezultati: Stanje vozišč za 
Prekmurje (2) 



Rezultati: Stanje vozišč za 
Prekmurje (3) 



Rezultati: Stanje vozišč za 
Prekmurje (4) 



Rezultati: Vzdrževalna 
potreba za Prekmurje (5) 



Današnje stanje v Prekmurju: 
 v zelo slabem in slabem stanju je 67% 

vozišč 
 za ohranjanje enakega stanja v 15 letih, kot 

je danes, bi bil vložek okrog 5.200 €/km/leto 

Rezultati za vse državne ceste 

Če bi želeli: 
 v zelo slabem in slabem stanju „le“ 30% 
 vložiti bi bilo potrebno 10.100 €/km/leto (60,5 

miliona EUR/leto) v naslednjih 15 letih 

Današnje stanje na celotnem omrežju: 
 v zelo slabem in slabem stanju je 54,5% 

vozišč 
 za ohranjanje enakega stanja v 15 letih, kot 

je danes, bi bil vložek okrog 7.000 €/km/leto 
(42 milionov EUR/leto) 

Danes vlagamo: 
v obnove okrog 3.500 EUR/km 
Čez 15 let bo v zelo slabem in slabem stanju 
že 77% vozišč. 



        Pregled rezultatov 
• Osnova: pilotna študija gospodarjenja z vozišči v Prekmurju 
• Določitev vzdrževalne potrebe 
• Določitev potrebnih sredstev za obnove za ohranjanje podobnega 

stanja vozišč, kakršno je danes 
• Ocena potrebnih sredstev za obnove vozišč za izboljšanje stanja 
• Prikaz posledic prenizkih proračunov za obnove. 

• Vzdrževalna potreba za vozišča v upravljanju DRSC znaša 54,5% 
• Za ohranjanje podobnega stanja vozišč, kakršno je danes, bi 

potrebovali letno 42 milijonov EUR 
• Za izboljšanje stanja na 30 % vzdrževalno potrebo bi morali vlagati 

letno 60,5 milijonov EUR 
• Za izboljšanje stanja na 20 % vzdrževalno potrebo bi morali vlagati 

letno 69 milijonov EUR 
• Če letno vlagamo 3.500 EUR na km (letno 21 milijonov EUR), bo po 15 

letih v zelo slabem in slabem stanju 77 % vozišč. 



TOREJ 
• Za ohranjanje podobnega STANJA VOZIŠČ, kakršno je danes, bi 

potrebovali letno 42 milijonov EUR. 
• Za izboljšanje stanja na 30 odstotno vzdrževalno potrebo bi morali 

vlagati letno 60,5 milijonov EUR. 
• Za izboljšanje stanja na 20 odstotno vzdrževalno potrebo bi morali 

vlagati letno 69 milijonov EUR. 
• Za zagotavljanje STANJA CEST, kot je predpisano s slovensko 

zakonodajo bi za gradnje, rekonstrukcije, investicijsko in redno 
vzdrževanje skupaj potrebovali vsako leto med 320-350 milijonov EUR 
v obdobju naslednjih 20 let. 
 
 

        Pregled rezultatov 



Hvala za vašo pozornost 
Thank you for your attention 
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