OZNAČBE NA
PROMETNIH POVRŠINAH








Vrste označb



vzdolžne, prečne in druge označbe
Izvedba označb
 tankoslojne (barve) ali debeloslojne označbe (hladna ali vroča plastika,
vnaprej izdelani trakovi)

Debelina označb največ







8 mm nad ravnino cestišča
15 mm pod ravnino cestišča (vrezane označbe)
15 mm pri uporabi elementov iz kovine ali umetnih snovi ali v izvedbi
prečnih trakov
največ 25 mm pri uporabi svetlobnih odsevnikov ali utripalnikov

Posebne zahteve



AC,HC; debeloslojni materiali za vzdolžne označbe, profilirane označbe
za robne črte ob odstavnem pasu (zvočni oziroma vibracijski efekt)



Barva označb
 rumena
•
•




•

zelena

•
•

kolesarski pasovi, kolesarski prehodi čez vozišče in barvna podlaga puščic na kolesarskih
površinah (RAL 3011, 3001)

modra

•
•



parkirna mesta, rezervirana za polnjenje električnih vozil (RAL 6018)
zaporne ploskve, brez vzporednih poševnih črt, ki se barvajo v celoti (RAL 6024)

rdečerjava

•



vzdolžne in prečne označbe na vozišču, ki od preostalih prometnih pasov ločujejo
prometne pasove, namenjene javnemu prevozu potnikov (RAL 1023)
označbe za označevanje prepovedi parkiranja in ustavljanja na vozišču, avtobusnih,
taksi in shuttle postajališč, fizičnih ovir za umirjanje prometa, cestnih priključkov
nekategoriziranih cest, intervencijskih površin, podzemnih hidrantov ter parkirnih mest
za vozila invalidov in taksije (RAL 1023)
začasne označbe, namenjene označevanju delovišč na cesti (RAL 1003)

parkirna mesta in območja parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju (RAL 5015),
kontrastne podlage prehodov za pešce in površine za pešce, kadar so v ravnini vozišča
(RAL 5012),

oranžna

•

mejna črta med državama na prometnih površinah (RAL 2004)



Mere in tolerance označb
 širina vzdolžnih črt na vozišču ≥10 cm, na kolesarskih in parkirnih površinah = 10 cm
Širina prometnega pasu (v cm)
≥ 350 ≤ 375
≥ 300 < 350
≥ 275 < 300
≥ 250 < 275
< 250



ločilna črta (v cm)
15
15
12
10
–

robna črta (v cm)
15 (20*)
15
12
10
10

medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolžnih črt

•
•



Širina črte

od 12 do 15 cm
največ 20 cm, če so med črtami nameščeni svetlobni odsevniki ali utripalniki (pri
predvidljivem varnem označevanju cest je lahko ta razdalja tudi drugačna)

dopustne tolerance

•
•
•
•

širina črt ne sme odstopati od zahtevanih širin za več kot ± 10 mm
dolžina črt pri prekinjenih vzdolžnih označbah ne sme biti krajša od zahtevane dolžine za več
kot 50 mm in daljša za več kot 150 mm
dolžina rastra črte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolžine za več kot ± 150 mm
velikost puščic, črk, številk in simbolov od zahtevane velikosti po širini ne sme odstopati za ±
20 mm in po dolžini za ± 50 mm



Barvne in svetlobno odbojne lastnosti označb



Minimalne vrednosti karakteristik novih talnih označb na prometnih površinah
Prometna obremenitev ceste
Lastnosti označb na vozišču
Koeficient odbojne svetlosti (RL)
– nočna vidnost v suhih razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Rw)
– nočna vidnost v mokrih razmerah*
Koeficient odbojne svetlosti (Qd)
– dnevna vidnost v suhih razmerah
Drsnost (SRT)
Faktor svetlosti (β)

Barva
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA

Avtoceste in hitre ceste
minimalna vrednost
2
( mcd/luxm )
razred
≥ 300
R5
≥ 200
R4
≥ 50
RW3
≥ 50
RW3
≥ 160
Q4
≥ 100
Q2
≥ 45
S1
≥ 45
S1
≥ 0,40
B3

Druge ceste
minimalna vrednost
2
( mcd/luxm )
razred
≥ 200
R4
≥ 200
R4
≥ 50
RW3
≥ 50
RW3
≥ 160
Q4
≥ 100
Q2
≥ 45
S1
≥ 45
S1
≥ 0,40
B3

* Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II skladno s standardom
SIST EN 1436.




Inicialne vrednosti novih označb se na prometnih površinah preverjajo v obdobju od
tri do 14 dni po nanosu materiala in sprostitvi prometa
Minimalne vrednosti niso zahtevane za označbe parkirnih mest in drugih označb na
parkirnih površinah



Preverjanje ustreznosti označb
 Minimalne vrednosti karakteristik obstoječih talnih označb v času uporabe
Prometna obremenitev ceste
Lastnosti označb na vozišču
Koeficient odbojne svetlosti (RL)
– nočna vidnost v suhih razmerah
Koeficient odbojne svetlosti (Rw)
– nočna vidnost v mokrih razmerah*
Koeficient odbojne svetlosti (Qd)
– dnevna vidnost v suhih razmerah
Drsnost (SRT)**
Faktor svetlosti (β)

Barva
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA
RUMENA
BELA

Avtoceste in hitre ceste

Druge ceste

minimalna vrednost

minimalna vrednost

2

( mcd/luxm )
≥ 100
≥ 100
≥ 35
≥ 25
≥ 130
≥ 100
≥ 45
≥ 45
≥ 0,40

razred
R2
R1
RW2
RW1
Q3
Q2
S1
S1
B3

2

( mcd/luxm )
≥ 100
≥ 100
≥ 25
≥ 25
≥ 130
≥ 100
≥ 45
≥ 45
≥ 0,40

razred
R2
R1
RW1
RW1
Q3
Q2
S1
S1
B3

*Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah je zahtevana samo za označbe tipa II skladno s SIST EN 1436.
**Pri označbah, pri katerih drsnosti zaradi strukture ni mogoče izmeriti, je dopusten razred S0.




Označbe na prometnih površinah morajo med garancijsko dobo in uporabo obdržati
95 % svoje površine na m1 ali m2 označbe, ob koncu uporabne dobe pa ne smejo
imeti slabših lastnosti, kot so določene v preglednici
Označbe morajo biti obnovljene, če so posamezne izmerjene vrednosti za več kot
20 % manjše od minimalnih vrednosti iz preglednice



Ločilne, robne in vodilne črte
 5110 - Vzdolžne neprekinjene črte
• ločilna neprekinjena
• robna neprekinjena
(Vzdolžna neprekinjena črta prepoveduje vožnjo po njej ali čez njo, kadar ločuje smerni vozišči, pa tudi
vožnjo po smernem vozišču za nasprotni promet, razen pri prehitevanju vozil, ki jih kot izjeme dopušča
prometni znak, in vožnje mimo, kot je določeno s cestnoprometnimi pravili. Enak pomen ima dvojna
kombinirana črta s strani, na kateri je neprekinjena črta)





5120 - Vzdolžne prekinjene črte

•
•
•
•

ločilna prekinjena
robna prekinjena
kratka prekinjena; vodilna črta
kratka široka prekinjena; ločilna črta

5130 - Dvojne vzdolžne črte

•
•
•

dvojna neprekinjena
dvojna prekinjena
dvojna kombinirana

A

5111

Ločilna neprekinjena črta

Razmejitev cestišča na prometne pasove glede na smer
vožnje in njihov namen (kolesarski pas, pas za vozila
javnega prevoza potnikov) ter razmejitev površin za
pešce in kolesarje.

5111-1
B

5111-3
Širina črte: 5111-1, 5111-2: 15 cm.
C

5111-2

A

Razmejitev vozišča na prometne pasove glede na smeri
vožnje ali njihov namen (pas za parkiranje, pas za vozila
javnega prevoza potnikov).

5121-1

5121-2

B

5121

Ločilna prekinjena črta

C

5121-3
5121-4
Načini označevanja: črta/presledek/črta, in sicer 1/1/1,
3/3/3, 5/5/5, 5/10/5 in 6/12/6 m. Širina črte 5121-1 in
5121-2: 15 cm.
Zunaj naselja je vmesni presledek med označenima
črtama enak dvojni dolžini označene črte, v naselju pa
enojni dolžini označene črte.
Označba 5121-3, izvedena kot označba z zvočnim in
vibracijskim učinkom, se uporablja, kadar je na cesti
najvišja
dovoljena
hitrost
50
km/h,
prometna
obremenitev ceste pa ne presega 7500 vozil na dan.

A

5122

B
5122-1
5122-2
Način označevanja: črta/presledek/črta, in sicer (5122 in
5122-1) 5/5/5 ali 3/3/3 ter (5122-2) 1/1/1.

Robna prekinjena črta
C

•

Rob vozišča (5122, 5122-1) oziroma cestni priključek,
priključek malo prometne ceste ali druge prometne
površine (5122-2).

Označba 5122 se uporablja pri predvidljivem prometno
varnem označevanju cest.

5122-1; ceste zunaj naselij s širino vozišča ≥ 4,50 ≤ 5,25 m (izjema maloprometne ceste, javne poti in
ceste, ki so opremljene s cestnimi smerniki)



Široke prečne, poševne in mejne črte, prehodi za pešce in kolesarje
 5210 – Široke prečne črte





•
•

neprekinjena široka prečna črta
prekinjena široka prečna črta

5220 – Poševne in mejne črte

•
•
•
•

poševna črta
poševna prekinjena široka črta
poševna neprekinjena široka črta
mejna črta

5230 – Površine ter prehodi za pešce in kolesarje

•
•
•
•

prehod za pešce
prehod za kolesarje
kolesarski pas
pas za pešce

A

Zaustavitvena linija, pred katero se mora vozilo ustaviti:
– ob vstopu na križišče, kjer je promet urejen z znakom
2102 ali semaforjem,
– pred prehodom za pešce, kjer je promet urejen s
semaforjem ali na območju šolskih poti (v kombinaciji z
dodatno označbo 5231-4),
– pred prehodom ceste čez železniško progo v isti
ravnini, ki je zavarovan z znakom 8301,
– pred nezavarovanim prehodom ceste čez železniško v
isti ravnini, kadar je postavljen znak 2102-1 ali 2102-2,
– na križiščih v garažnih hišah in na parkiriščih.

Neprekinjena široka prečna črta

5211-1

5211-2

5211
B

C

5211-3
5211-4
V križiščih je lahko sestavni del označbe napis »STOP«,
v garažnih hišah in parkiriščih pa talna označba znaka
2102 (pred črto).
Na cestah, kjer je kolesarski pas v sklopu vozišča, sta na
semaforiziranih križiščih in prehodih za pešce ločeni črti,
in sicer posebej za kolesarje in posebej za druga vozila
na medsebojni vzdolžni razdalji vsaj 4,00 m.
Način označevanja: širina črte 30, 40 ali 50 cm.
Lega črte na vozišču (oddaljenost od roba vozišča
prednostne ceste) mora omogočati, da ima voznik
zagotovljeno pregledno polje v križišču ali cestnem
priključku oziroma preglednostni prostor pri prehodu
ceste čez železniško progo v isti ravnini.





Kolesarski boksi

Parkirne površine

A

5222

Linija odpiranja prometnega pasu, rezerviranega za
vozila javnega linijskega prevoza potnikov (5222)
oziroma taksije (5222-1).

B
5222-1

Poševna prekinjena široka črta
C
A

5223

Linija zapiranja prometnega pasu, rezerviranega za
vozila javnega linijskega prevoza potnikov (5223)
oziroma taksije (5223-1).

B
5223-1

Poševna neprekinjena široka črta
C

A

B

5231

Del površine cestišča, namenjenega prehajanju pešcev.

5231-1

5231-2

Prehod za pešce

5231-3
5231-4
Širina prehoda za pešce (dolžina označb) ne sme biti
manjša od 3,00 m, razen v križiščih s priključki malo
prometnih cest, kjer je lahko širina prehoda 2,00 m.
Prehod (5231-3) je dopusten na križiščih cest v naselju,
C
kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.
Označba 5231-4 se uporablja kot samostojna označba
na območju šolskih poti. Napis 5503 (ŠOLA) je lahko
nadomeščen s simbolom 5606.

A

5232

Del površine cestišča, namenjenega prehodu za
kolesarje

B

Prehod za kolesarje

5232-1
5232-2
Barvno označevanje površin vozišča, namenjenega
prehajanju kolesarjev, je obvezno na cestah, katerih
C prometna obremenitev presega 7500 vozil na dan. Kot
barvna označba prehoda se lahko uporabi tudi označba
5233.

5233

A

Kolesarski pas.

B

Širina označbe: 20 cm.

C

Označba se uporablja, če je zagotovljena zahtevana
širina prometnega pasu za določena vozila, širina
kolesarskega pasu pa je večja od 1,00 m. Označba se
uporablja samo v naseljih.

A

Površina za pešce v ravnini vozišča.

B

Ločilna črta med voziščem in pasom za pešce mora biti
izvedena kot označba z zvočnim in vibracijskim učinkom.

C

Označba je dopustna na cestah z najvišjo dovoljeno
hitrostjo 50 km/h in prometno obremenitvijo do 3500
vozil na dan.

Kolesarski pas

5234

Pas za pešce







Način označevanja prehodov




kot samostojne označbe na križiščih
zunaj križišč morajo biti prehodi poleg označb dodatno označeni še s
stalnimi prometnimi znaki

Dodatno ali alternativno označevanje prehodov






utripalniki
kontrastne podlage
drugi elementi ali svetlobni odsevniki, če prehoda ni možno označiti z
materiali za označevanje
dodatna barvna označba prehodov za kolesarje

Druga oprema prehodov za pešce



prehodi za pešce morajo biti opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami
skladno s predpisi o univerzalni gradnji ter dostopnosti in uporabnosti
grajenega okolja (ISO 21542:2011 (E) -> SIST ISO 21542)



Druge linijske in ploščinske označbe









5310 – polja za usmerjanje prometnih tokov; označevanje površin na
katerih je prepovedan promet in nista dovoljena ustavitev in parkiranje
5320 - usmerjevalne in opozorilne označbe; označevanje sprememb proste
površine vozišča pred ovirami ali opozarjanje na določeno nevarnost na
cesti
5330 – označbe za posebne namene; označevanje površin na katerih je
prepovedano ustavljanje ali ustavljanje in parkiranje, ovire na vozišču, ali
razmejevanje površin glede na njihov lastniški ali upravljavski status
5350 – označbe mest in prostorov za parkiranje; označevanje obsega in
namena posameznih parkirnih mest ali površin

Puščice za označevanje smeri vožnje




5410-5450 - puščice za označevanje smeri vožnje za vozila
5460 – puščice za označevanje smeri vožnje kolesarjev

Napisi in simboli na prometnih površinah




5500 – napisi na prometnih površinah
5600 – simboli na prometnih površinah

A

5323

Cesta oziroma njen del, kjer se pogosteje pojavlja megla
in je glede na razpoložljivo vidljivost zahtevana
prilagoditev hitrosti.

B

Označba za meglo

Označba (krožni odsek dolžine 200 in širine 40 cm na
medsebojni razdalji 35 m) se uporablja v kombinaciji s
C
prometnimi znaki 2443, 2443-1 in 2443-2 na avtocestah
in hitrih cestah.

A

5331

Del vozišča, na katerem je prepovedano parkiranje.

B

C

Označba se uporablja kot samostojna označba.

Prepoved parkiranja

Označba „V-42-prepovedano parkiranje na pločniku“ izvzeta iz
uporabe.
ZPrCP; v primeru, da je parkiranje na pločniku dovoljeno mora
biti označeno s predpisano prometno signalizacijo, razpoložljiva
širina pločnika, ki ostaja za pešce pa mora biti široka najmanj
1,60 m

A

5332

Mesto na vozišču, na katerem sta prepovedana
ustavitev in parkiranje.

B

5332-1

Prepoved parkiranja in ustavljanja

C

Označba se uporablja kot samostojna označba.

A

5333

B

Mesto na vozišču, ki je rezervirano za avtobusno
postajališče.

5333-1

Avtobusno postajališče

5333-3
C

5333-2

A

Mesto na vozišču, rezervirano za taksije (5334, 5334-1)
oziroma za vozila rednih izvenlinijskih prevozov potnikov
(5334-2, 5334-3).

B
5334-1

5334

5334-2

Postajališče vozil
za občasni prevoz potnikov

5334-3
Označbi 5334 in 5334-1se uporabljata v kombinaciji z
C znakom 3119, označbi 5334-2 in 5334-3 pa v
kombinaciji z znakom 3119-1.

A

5335

Začasne in stalne naprave za umirjanje prometa.

B
5335-1

Ovire za umirjanje prometa

C

A

5336

Optična zavora za umirjanje prometa.

B
5336-1

Optična zavora

C

5336-2

A

5337

B

Zvočna zavora

C

Zvočna zavora za umirjanje prometa.

A

5338

Cestni priključek nekategorizirane ceste za lastne
potrebe, kjer je prepovedan promet v obeh smereh,
razen vozil z dovoljenjem lastnika.

B

5338-1

Cestni priključek nekategorizirane ceste

Označba ni potrebna pri cestnih priključkih, izvedenih s
C pogreznjenimi robniki, in na makadamskih voziščih
priključne ceste.

5339

Državna meja

A

Mejna črta med državama.

B

Način označevanja: črta/presledek/črta 0,5/0,5/0,5 m.
Širina črte: 10 cm.

C

A

5340

Mesto na vozišču, ki je rezervirano kot intervencijska
površina za gasilce in druge reševalce.

B

C

Intervencijska površina

Označba je dopustna samo na parkiriščih in malo
prometnih cestah. Uporablja se kot samostojna označba.

A

5341

Mesto na vozišču, kjer je gasilski priključek na
vodovodno omrežje (podzemni hidrant).

B

Podzemni hidrant

C

Velikost označbe: R=1,00 m, širina črte 10 cm.
Označba se uporablja kot samostojna označba.

A

Parkirno mesto, rezervirano za taksi vozila (5351)
oziroma vozila stalnih izvenlinijskih prevozov potnikov
(5351-1).

5351
B
5351-1

Rezervirano parkirno mesto –
vozila za občasni prevoz potnikov

C

Označba 5351 se uporablja v kombinaciji z znakom
3119, označba 5351-1 pa v kombinaciji z znakom 31191.

A Parkirno mesto, rezervirano za vozila invalidov.

5352
B

Rezervirano parkirno mesto
– vozila invalidov

5352-1
5352-2
Velikost parkirnega mesta; 5352: 5400 x 2400 + 1500
mm, 5352-1: 5400 x 6300 mm, 5352-2: 9000 x 2400
mm.
C Označba se uporablja v kombinaciji z znakom 2441.

A

5353

Parkirno mesto, rezervirano za vozila, ki prevažajo
otroke v otroških vozičkih.

B

Rezervirano parkirno mesto
– vozila z malimi otroki

C

Označba se uporablja v kombinaciji z znakom 2441-1.

A

5354

Parkirno mesto, rezervirano za polnjenje električnih
vozil.

B

Rezervirano parkirno mesto
– električna vozila

C

Označba se uporablja v kombinaciji z znakom 3118.

A

5355

Mesto, rezervirano za ustavitev ali parkiranje vozil za
dostavo.

B

Rezervirano parkirno mesto
– dostava

C

Označba se, če je parkirno mesto v okviru parkirne niše,
uporablja kot samostojna označba.

A

Prostor za parkiranje motornih koles, mopedov (5357)
oziroma koles (5357-1).

B

5357

5357-1

Parkirišče za enosledna vozila

C

Parkirišče za kolesa mora imeti nameščena stojala za
kolesa. Označba se lahko uporablja kot samostojna
označba.

A

5358

Parkirišče, kjer je dovoljeno kratkotrajno parkiranje.

B

5358-1

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje

C

5358-2









Označevanje smeri vožnje




obvezne smeri če je puščica na prometnem pasu označenim z neprekinjenima črtama
obveščanje o namenu prometnih pasov če je puščica na prometnem pasu , ki je od drugih
ločen z prekinjeno črto

Vrsta označevanja








5410
5420
5430
5440
5450
5460

– puščice
- puščice
– puščice
– puščice
– puščice
– puščice

za
za
za
za
za
za

označevanje ene smeri vožnje
označevanje dveh ali več smeri vožnje
razvrščanje med bližnjima križiščema
označevanje namena prometnih pasov v območju razcepov
usmerjanje prometa
označevanje vožnje na kolesarskih površinah

Velikost puščic







≤ 30 km/h - 3,00 m
> 30 ≤ 50 km/h - 5,00 m
> 50 ≤ 90 km/h - 7,50 m
> 90 km/h - 12,00 m
kolesarske in parkirne površine - 1,60 m

Barva puščic



Bela, rumena

5452

A

Preusmeritev prometa
zaradi bližine
neprekinjene črte, ki
ločuje smerna vozišča
oziroma konec
dovoljenega
prehitevanja.

A

Smer vožnje
naravnost.

5461

A

5462
B

A

Smer vožnje
naravnost in
levo.

A

B



B

Smer vožnje
naravnost in
desno.

A

5466
B

Smer vožnje
naravnost,
levo in desno.

Uporaba puščic na barvni podlagi



Smer vožnje
desno.

5463

5465

A

A

B

5464

5467

Smer vožnje
levo.

v naseljih, razen na označenih kolesarskih pasovih

B

Smer vožnje
levo in desno.



Izvedba napisov in simbolov









napisi in simboli na prometnih površinah so horizontalna prometna signalizacija, ki je
lahko izvedena kot samostojna označba ali v kombinaciji z drugo označbo
napisi na prometnih površinah dopolnjujejo označbe na prometnih površinah in dajejo
informacije o smeri ali namenu določene prometne površine
simboli na prometnih površinah sporočajo opozorila, izrecne odredbe in v obliki
grafičnih prikazov tudi informacije o namenu posamezne prometne površine
simboli imajo enakovreden pomen stalnim prometnim znakom, če je s tem
pravilnikom pri posameznem simbolu tako določeno
na vozišču ali na drugih prometnih površinah je lahko kot talna označba izveden
katerikoli prometni znak za nevarnost, izrecno odredbo ali obvestilo

talna označba kot prometni znak ima na parkirnih, kolesarskih, peščevih ter
mešanih površinah za pešce in kolesarje enakovreden pomen kot stalni prometni
znak, na drugih prometnih površinah pa pomeni ponovitev stalnega prometnega
znaka, ki stoji na desni strani vozišča v smeri vožnje, če tega ni mogoče ponoviti
na levi strani ceste

A

Ustavi.

5501

A

Kažipotna
oznaka
kolesarske povezave.

5502
B

A

5511
B

B

Postajališče
ali
rezerviran
parkirni
prostor
za
vozila
stalnih
izvenlinijskih
prevozov potnikov.

A

Smer in dolžina izhoda
iz predora.

B

Označba
predora.

5512
na

steni

A Območje omejene hitrosti.

5603

B
5603-1
C

Znak je lahko izveden na rdeči kontrastni podlagi (5603-1), katere širina roba znaša
0,50 m.

A Zoženje vozišča.

5605

B Ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.
C

A Prometni pas, namenjen mešanemu prometu.

5607

B Samostojna označba na vozišču.
Označba se izvede v skupini po tri simbole na medsebojni razdalji 10 m. Raster
C ponavljanja označb se določi s prometno ureditvijo glede na prometno obremenitev in
vrsto ceste.

A Kolesarska pot, steza, kolesarski pas.

5609

B
5609-1
C Samostojna označba na prometni površini. Označba 5609 se uporablja samo v naseljih.

A Rezervirana parkirna mesta.

5611

B
5611-1

5611-2

C Označba se uporablja v kombinaciji s prometnim znakom s stalno vsebino.

ZNAKI ZA OZNAČEVANJE
ROBA VOZIŠČA IN
PREPREČEVANJE
NADALJNJE VOŽNJE



Namen in vrsta znakov




Znaki za označevanje roba vozišča

•
•

cestni smerniki zunaj naselij
svetlobni cestni smerniki v predorih

Znaki za prepoved nadaljnje vožnje

• zapornice
• polzapornice
• dvižni stebrički
 Izvedba znakov

Svetlobni odsevniki; elementi, ki odsevajo svetlobo padajočo na njihovo površino

Svetlobne označbe; naprave z virom napajanja , ki oddajajo svetlobo

A

Bližina roba vozišča oziroma odstavnega pasu
ceste.

6101-1

6101-2

B

6101

6101-3

6101-4

Cestni smernik

C

6101-5
6101-6
Višina smernika: 750 mm, nad robom vozišča,
velikost odsevne površine vsaj 40 x 180 mm.
Oblika in velikost označb na varnostnih ograjah in
objektih se prilagajata objektu, na katerega se
označba namešča.



Izvedba smernikov





SIST EN 12899-3

•
•
•
•

Konstrukcija

•
•



način vgradnje (D3, D2)
svetlobno odbojna površina (R1-RA3; R2-RA2)
pritisk vetra (WL1)
odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem (DH1)
namestitev snežnega kola na/v telo smernika oziroma vpetje vanj (ni obvezno za vse ceste
in določena območja)
namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za preprečevanje prehoda
divjadi čez cesto,
namestitev označb za označevanje cest (kategorija ceste, odsek, stacionaža)

•
Postavljanje smernikov



Barva svetlobno odbojne površine na posameznem robu vozišča

•



na dvosmernih voziščih mora svetlobno odbojna površina cestnega smernika v smeri vožnje
na desni strani odsevati rdečo, na levi strani pa belo svetlobo. Na ločenih smernih voziščih z
označenimi prometnimi pasovi in enosmernih cestah mora odsevna površina cestnega
smernika v smeri vožnje na obeh straneh vozišča oziroma ceste odsevati rdečo svetlobo

Odmik od roba vozišča

•

na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozišča oziroma roba odstavnega pasu, vrh smernika
pa mora biti 0,75 m nad robom vozišča oziroma robom odstavnega pasu (na MP, LC in JP
lahko tudi manjša razdalja – 50 cm)





Razdalja med smerniki
Srednji polmer horizontalne krivine
(v m)

Srednji polmer vertikalne krivine
(v m)

Razdalja med
smerniki (v m)

≤ 100
> 100 – 300
> 300 – 400
> 400 – 500
> 500

≤ 250
> 250 – 800
> 800 – 1500
> 1500 – 3000
> 3000

≤ 10
≤ 15
≤ 20
≤ 25
≤ 50

Svetlobni odsevniki na varnostnih ograjah

•

svetlobni odsevniki se na varnostne ograje nameščajo v medsebojnih razmikih, ki so določeni za
cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki nameščajo v ščitniku, ki je najbližji
višini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih valih, če ima ščitnik več kot en val,
ali drugih ščitnikih, če ima varnostna ograja več kot en ščitnik. Na betonske varnostne ograje se
odsevniki nameščajo na višini 0,75 m

A

6102

B

Svetlobni cestni smernik za predore

Bližina roba vozišča v srednje dolgih in dolgih
predorih.

6102-1

6102-2

6102-3
C



Barva svetil na posameznem robu vozišča

•



•

za srednje dolge (200-1000 m) in dolge (nad 1000 m) predore morajo biti na desni strani ceste
v smeri vožnje barva svetila rdeče barve in na levi strani ceste bele barve. Na ločenih smernih
voziščih z označenimi prometnimi pasovi mora biti barva svetil v smeri vožnje obojestransko
rdeče barve
svetila na cestnih smernikih za označevanje varnostne razdalje morajo biti modre barve

Postavljanje smernikov

•
•

svetlobni cestni smerniki za predore se v premi predora postavljajo na razdalji 25 m, v krivini
predora in v začetnem 100-metrskem portalnem delu pa na razdalji 15
svetlobni cestni smerniki s katerimi se označuje varnostna razdalja se postavljajo na 150 ali
100 m (lahko tudi na medsebojni razdalji, ki ustreza zahtevani varnostni razdalji glede na
dopustno hitrost vozil)

A

6201
B

Zapornica

C

A

6202
B

Polzapornica

C

Preprečevanje nadaljevanja vožnje vozil na
celotnem vozišču v smeri, na katero je prečno
postavljen drog zapornice. Če je drog postavljen
tudi nad površinami za pešce in kolesarje,
prepoved nadaljnje hoje oziroma vožnje velja tudi
zanje.
Na drogu morajo biti nameščeni najmanj trije
svetlobni odsevniki s površino najmanj 40 cm 2,
postavljeni tako, da so vidni iz smeri, iz katere se
zapira smer vožnje.
Koeficient retrorefleksije: RA2.
Višina droga nad niveleto vozišča: 900 do
1200 mm.
Preprečevanje nadaljevanja vožnje vozil, hoje
pešcev ali ježe jezdecev na polovici cestišča, in
sicer v smeri, na katero je prečno postavljen drog
polzapornice. Če je drog postavljen tudi nad
površinami za pešce in kolesarje, prepoved
nadaljnje hoje oziroma vožnje velja tudi zanje.
Na drogu morajo biti nameščeni najmanj trije
svetlobni odsevniki s površino najmanj 40 cm 2,
postavljeni tako, da so vidni iz smeri, iz katere se
zapira smer vožnje.
Koeficient retrorefleksije: RA2.
Višina droga
do 1200 mm.

nad

niveleto

vozišča:

900

6203

Dvižni stebriček



A

Kontrolirano onemogočen prehod motornih vozil
ob istočasnem prostem gibanju pešcev in vožnji
kolesarjev.

B

Dvižni stebriček mora imeti na vrhu obojestransko
nameščene luči, ki utripajo med spuščanjem ali
dvigovanjem stebrička. Kontrolni stebriček mora
biti poleg luči, ki so vidne obojestransko, opremljen
še z zvočnim opozorilnim sistemom.

C

Višina stebrička nad voziščem mora biti vsaj
500 mm, najmanjši razmik med plašči stebričkov
pa mora biti enak širini prostega profila kolesarja.

Obvezna oprema znakov
• na znakih za preprečevanje nadaljnje vožnje morajo biti nameščeni svetlobni odsevniki, lahko pa
tudi svetila v obliki luči oziroma svetlečih (LED) diod
• dvižni stebriček opremljen z rdečo lučjo v poziciji zapore, zeleno lučjo v poziciji prostega
prehoda in utripajočo rdečo lučjo v fazi zapiranja prehoda
• drogovi zapornic in polzapornic morajo biti prevlečeni s svetlobno odbojnim materialom,
izmenično s polji rdeče in bele barve, razen v garažnih hišah, kjer so lahko rumeno-črna polja. Na
drogu morajo biti nameščeni odsevniki, ki odsevajo rdečo svetlobo, ali pa rdeče stalne ali
utripajoče luči

ZNAKI ZA
OZNAČEVANJE DEL IN
OVIR V CESTNEM
PROMETU



Vrste znakov








7100 – Zaporne table

•
•

čelna zapora
bočna zapora

7200 – Fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

•
•
•
•

luči na tabli čelne zapore
utripajoče luči
mobilna zaporna tabla
mobilna signalna tabla

7300 – Ročni opozorilni znaki

• prometni stožec
• troznak
• naprave za urejanje prometa
Postavljanje znakov



znaki se postavljajo v skladu s predpisom, ki določa način označevanja in zavarovanja
del na cestah in ovir v cestnem prometu – Pravilnik o zaporah na cestah

A

Mesto izvajanja del ali bočne ovire v cestnem prometu, kjer je promet
preusmerjen desno oziroma levo.

B
7102-1
7102-2
7102-3
Na avtocestah in hitrih cestah je lahko na znakih 7102-2 in 7102-3
osnovna bela barva nadomeščena s fluorescentno rumenozeleno barvo.

7102

Velikost znaka: 300 x 1000 mm.

Bočna ovira

C

A

Znak mora biti postavljen do 0,30 m nad voziščem.
Znaka 7102-2 in 7102-3 se uporabljata samo pri preusmeritvi prometnih
tokov na drugi prometni pas. Z znakoma 7102 in 7102-1 se označujejo
stalne ovire znotraj prometnega profila ceste.
Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na cesti v vzdolžni
smeri.

B

7103
Bočna zapora
C

Velikost znaka: 1500 x 250 mm.
Z znakom se označujejo tudi stalne ovire nad voziščem znotraj gabarita
prostega profila ceste ter zaščitni višinski profili za izvajanje kontrole
višine vozil.

A

Poudarjanje pomena prometnega znaka, nad katerim je postavljena luč.

B

7202

Utripajoča rumena luč

C

7202-1
7202-2
Niz med seboj povezanih luči na tablah pokončne zapore, ki se
zaporedno prižigajo v smeri vožnje, opozarja, da je prometni pas ali več
prometnih pasov zaprtih in je promet preusmerjen v smeri prižiganja luči
– utripajočega svetlobnega niza (7202-1) oziroma poudarjanje stalnega
prometnega znaka z eno ali dvema lučema (7202-2).
Velikost luči: Φ 340 mm na avtocestah in hitrih cestah, Φ 210 mm na
vseh drugih cestah.

7302

Troznak

A

Sporočanje nujnih opozoril na nevarnost v cestnem prometu.

B

Koeficient retrorefleksije: RA3.
Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in
obvestil ter nazivov služb, ki ga uporabljajo (npr. FINANČNA UPRAVA,
POLICIJA, GASILCI).
Oblika znaka je prilagojena ploskvi troznaka, osnovna barva znakov pa
nespremenjena.

C

Znak se postavlja neposredno na vozišče ali drugo prometno površino.

SVETLOBNI PROMETNI
ZNAKI



Vrste znakov







8100 – Semaforji za urejanje prometa vozil
8200 – Semaforji za urejanje prometa kolesarjev in pešcev

•
•

8210 – semaforji za urejanje prometa kolesarjev
8220 – semaforji za urejanje prometa pešcev

8300 – Svetlobni prometni zanki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo v
isti ravnini

Postavljanje znakov



Višina postavljanja znakov

•
•
•



najmanj 2,10 m nad površinami za pešce in najmanj 2,25 m nad površinami za kolesarje in ne več
kot 2,50 m. Razdalja med drogom in zaustavitveno črto na vozišču mora biti od 2,50 do 4,00 m.
Če je na drogu nameščena ponavljalna naprava za dajanje svetlobnih prometnih znakov, je lahko
razdalja med drogom in zaustavitveno črto 1,00 m.
nad voziščem najmanj 4,50 m in ne več kot 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča,
nad katerim je naprava nameščena in spodnjim robom kontrastne plošče
na nižji višini in z manjšim premerom luči je lahko nameščena ponovljena naprava za dajanje
svetlobnih znakov z identičnim delovanjem kot osnovna naprava

Druge zahteve

•

kadar se na križišču ureja promet vozil z napravami za dajanje svetlobnih prometnih znakov, mora
biti takšno križišče opremljeno s prometnimi znaki za prednost, ki urejajo prednost na križišču. Ti
znaki morajo biti nameščeni na drogu semaforja

A

Dovoljena vožnja vozil v smeri puščice
pod pogojem, da niso ovirana vozila, ki
vozijo po cesti, na katero je dovoljeno
vključevanje vozil oziroma samo
določenih vrst vozil.

B

Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210
ali 300 mm.

8103

Zelena luč v obliki puščice
ali napisa



Bistvene zahteve




Vertikalna (rdeča, rumena in zelena luč) ali horizontalna (od leve proti desni -> rdeča,
rumena in zelena luč) razporeditev luči
Grafični simbol puščice, ki označuje smer prehoda, je črne barve na rdeči in rumeni
podlagi ter zelene barve na črni podlagi



Odštevalni prikazovalniki preostalega časa trajanja so zelene ali rdeče luči. Med
trajanjem zelene luči mora biti številčni prikaz v zeleni barvi na črni podlagi, med
trajanjem rdeče luči pa v rdeči barvi na črni podlagi



Kontrastne plošče; semaforji nad vozišči. Osnovna barva kontrastne plošče je bela z
obrobno črto črne barve širine 50 mm pri lučeh premera 300 mm in 30 mm pri lučeh
premera 210 mm. Za enako širino je črta oddaljena od zunanjega roba plošče.

A

Prepovedana vožnja kolesarjev.

B

Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 mm.

A

Prost prehod za kolesarje.

B

Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 mm.

8211

Rdeča in zelena luč



Bistvene zahteve

Dvobarvna naprava




za dajanje svetlobnih prometnih znakov, z vertikalno razporeditvijo luči (rdeča,
zelena)
V lučeh semaforja mora biti simbol v obliki silhuete kolesa. Simbol kolesa je v rdeči barvi na črni
podlagi kadar je prehod zaprt oziroma v zeleni barvi na črni podlagi, kadar je prehod odprt
Semaforjem za urejanje prometa pešcev, kolesarjev ter pešcev in kolesarjev so lahko dodani tudi
odštevalni prikazovalniki preostalega časa trajanja zelene ali rdeče luči. Odštevanje se prikazuje v
sekundah na dodatni luči, in sicer v beli barvi na črni podlagi.
Združena prehoda, ki prečkata vozišče, je lahko promet kolesarjev in pešcev urejen z isto napravo za
dajanje dvobarvnih svetlobnih prometnih znakov

A

8301
B

Cestni signal
A

8302
Zapornice

B

Približevanje tirnega vozila prehodu ceste
čez železniško progo v isti ravnini oziroma
vzpostavljanje zapornic ali polzapornic v
vodoravno lego – položaj za preprečitev
hoje in vožnje čez prehod.
Znak je opremljen z dvema izmenično
utripajočima lučema, nameščenima druga
poleg druge v vodoravni osi.
Velikost nosilne trikotne plošče mora biti
najmanj
velikostnega
razreda
3,
določenega s tem pravilnikom, premer luči
pa najmanj 180 mm.
Koeficient retrorefleksije: RA2.
Zavarovanje prometa na prehodu ceste
čez železniško progo v isti ravnini z
naznanitvijo prihoda tirnega vozila na
način fizične preprečitve prehoda na
celotni širini cestišča.
Drog zapornice mora biti opremljen z
najmanj tremi svetlobnimi odsevniki rdeče
barve in eno stalno ali utripajočo rdečo
lučjo, ki mora biti v fazi delovanja, ko je
drog zapornice v fazi spuščanja, v
vodoravnem položaju ter v fazi dviganja.
Koeficient retrorefleksije: RA2.



Postavljanje znakov 8300










Za postavljanje se uporabljajo (splošne) določbe za postavljanje znakov
Cestni signali morajo biti vidni neprekinjeno vzdolž osi ceste, ki poteka čez železniško
progo na razdalji, ki je enaka najmanj poti ustavljanja vozila, vendar ne na
oddaljenosti, manjši od 50 m
Postavljajo se z obeh strani prehoda ceste čez železniško progo
Cestni signal mora biti postavljen tudi na levi strani ceste:
• če ni mogoče doseči predpisane vidljivosti cestnega signala na desni strani ceste
• če so z leve strani ceste v smeri vožnje postavljeni prometni znaki, ki označujejo
približevanje prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini
• če je pri polzapornicah na levi strani cestišča površina za pešce ali kolesarje ali če
je prehod zavarovan z deljenimi zapornicami
Cestni signal mora biti postavljen tudi na neprednostnih ali enakovrednih cestah, ki se
križajo ali priključujejo na cesto, na kateri je prehod ceste čez železniško progo v isti
ravnini in je razdalja med osjo teh cest na priključku ali križišču in najbližjo tirnico
železniške proge manjša od 10 m. V tem primeru mora imeti znak v vsaki luči puščico,
ki označuje smer, za katero cestni signal velja.
Zapornica ali polzapornica mora biti v vodoravnem (zaprtem) položaju od 90 do 120 cm
nad niveleto vozišča

SPREMENLJIVA
PROMETNOINFORMATIVNA
SIGNALIZACIJA (SPIS)



Namen, vrste in vsebina prikazov

S SPIS se izvaja prikaz ustreznih prometnih


vsebin za urejanje prometa in obveščanje udeležencev
cestnega prometa o prometnem stanju na cesti oziroma o pojavu izrednih dogodkov na cesti ter tudi
prikaz opozorilnih vsebin v zvezi s prometno varnostjo
SPIS sestavljajo:
• elektromehanična signalizacija, ki s spremenljivo vsebino prikaza prikazuje različne prometne
znake, obvestilne table ter različna besedilna in simbolna sporočila,
• spremenljivi svetlobni prometni znaki, ki z uporabo svetlečih elementov prikazujejo različne
prometne znake in dopolnilne table

•



spremenljiva svetlobna obvestilna signalizacija, ki z uporabo svetlečih elementov prikazuje
različna besedilna in simbolna sporočila

Spremenljivi svetlobni prometni znaki in svetlobna obvestilna signalizacija so lahko kombinirani s
stalnimi prometnimi znaki (dodani prometni znaki, dopolnilne table ali svetlobna polja).



Delovanje SPIS










Način prikazovanja vsebine; kontinuiran ali nekontinuiran prikaz
Znaki s kontinuirano vsebino prikaza; na površini znaka prikazujejo različno vsebino,
ki se spreminja ali izmenjuje v časovnih intervalih, daljših od dolžine časa vidnosti
vsebine znaka
Znaki z nekontinuirano vsebino prikaza; v časovnih intervalih, ki so krajši od dolžine
časa vidnosti vsebine spreminjajo ali izmenjujejo in s tem omogočajo različne prikaze
na površini znaka
Znak s kontinuirano vsebino prikaza, ki zaznava neupoštevanje prometnih pravil,
označenih z znakom lahko ob neupoštevanju omejitev ali prepovedi prehaja v stanje
nekontinuirane vsebine prikaza prometnega znaka
SPIS ob okvari ali prekinitvi izvora svetlobe signalizacija ne sme spremeniti svojega
pomena, takoj preiti v ničelno stanje signalne vsebine
Na SPISU-u ni dovoljen prikaz oglaševalskih vsebin, razen obvestilnih sporočil
Spremenljivi prometni znak s kontinuirano vsebino prikaza ima enak pomen kot
prometni znak s stalno vsebino prikaza, prometni znak z nekontinuirano vsebino
prikaza pa ima le obvestilni pomen
Če so na cesti postavljeni stalni in spremenljivi prometni znaki velja pomen
spremenljivih prometnih znakov s kontinuirano vsebino prikaza

