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DOBRODOŠLI NA
SLOVENSKIH AVTOCESTAH
SMO DELNIŠKA DRUŽBA V LASTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
Z nekaj več kot 1200 zaposlenimi smo ena največjih družb v lasti Republike Slovenije. Od začetka delovanja družbe 1. januarja 1994 je bila naša osnovna naloga
organizacija gradnje avtocest in vse s tem povezane aktivnosti. S tem dnem pa smo
tudi prevzeli v upravljanje in vzdrževanje vse že zgrajene avtoceste, infrastrukturne
objekte in naprave na njih ter obveznost pobiranja cestnine. Poleg tega v imenu
Republike Slovenije in za njen račun opravljamo naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter s pridobivanjem nepremičnin za
potrebe gradnje avtocest.

NA KRIŽIŠČU
EVROPE
Mednarodni tovorni promet preko
Slovenije se je v zadnjih letih povečeval zaradi večje gospodarske aktivnosti v EU, porast prometa osebnih
vozil pa pripisujemo razcvetu turizma
v jadranski regiji.
Po deležu tranzitnega prometa sodi
Slovenija v sam evropski vrh, najpomembnejše poti pa potekajo med
Madžarsko in Italijo, Romunijo in
Italijo ter Poljsko in Italijo.
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POVEZUJEMO IN GRADIMO
VČERAJ
Avtocestna zgodba v Sloveniji se je pričela z zgraditvijo
prve, 32 kilometrov dolge avtoceste od Vrhnike do Postojne, ki je bila prometu predana 29. decembra 1972. Gradnja
avtocest je bila največji infrastrukturni projekt zadnjih desetletij v Sloveniji, velika investicija, ki je postala hrbtenica
sodobne mobilnosti in pospeševalka gospodarske rasti.

5

DANES

JUTRI

Slovensko avtocestno omrežje sestavljajo avtocestni kraki, ki jih v središču povezu-

Med najpomembnejše prometne

je ljubljansko vozlišče.

povezave, ki so trenutno v gradnji ali

Štajerski avtocestni krak poteka od meje z Avstrijo pri Šentilju do Ljubljane; na

so deloma že zgrajene, sodi avtocesta

njem sta v bližini Maribora dve pomembni avtocestni vozlišči, kjer se na štajerski

med Draženci in mejnim prehodom

krak navezuje pomurski avtocestni krak do Pinc na slovensko-madžarski meji, na

Gruškovje. Nadaljnji pomembni inve-

drugem pa se odcepi avtocesta v smeri proti Gruškovju na slovensko-hrvaški meji.

sticiji sta izgradnja druge cevi predora

Primorski avtocestni krak sega od Ljubljane do Izole. Pri Razdrtem se od njega

Karavanke in tako imenovana tretja

odcepi štiripasovnica, ki vodi prek Vipavske doline do Vrtojbe, pri Gabrku pa odsek

razvojna os, ki bo v prihodnosti po-

do Sežane in Fernetičev, kjer se slovenski avtocestni sistem naveže na italijanske-

tekala od severne proti jugovzhodni

ga. Gorenjski avtocestni krak se začne v predoru Karavanke, od koder se navezuje

Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje

na avstrijski avtocestni sistem, in se končuje v Ljubljani. Dolenjski avtocestni krak

s Hrvaško).

sega od Ljubljane do Obrežja, kjer se navezuje na hrvaški avtocestni sistem.
Obnova in nadgradnja obstoječe
infrastrukture v upravljanju DARS d.d.

Murska Sobota
gorenjski avtocestni krak

Maribor

štajerski avtocestni krak
primorski avtocestni krak

Kranj

Celje

dolenjski avtocestni krak
pomurski avtocestni krak

Ljubljana

ljubljanski cestni obroč

Postojna

Koper /
Capodistria

Novo mesto
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IZBOLJŠUJEMO
OBNAVLJAMO VOZIŠČA IN
OBJEKTE
Z novozgrajenimi odseki in drugimi infrastrukturnimi projekti je pot za naše uporabnike hitrejša, krajša in varnejša.
Ker nove avtocestne povezave prevzemajo velik del mednarodnega prometa z obstoječih cest, izboljšujemo tudi
kakovost življenja ljudi.
V prihodnosti nas čaka še veliko dela na področju obnavljanja avtocestnega omrežja, saj se to stara in se prometne
obremenitve na njem povečujejo. Posamezne avtocestne
odseke prevozi v povprečju preko 60 tisoč vozil na dan, prav
na vseh pa promet iz leta v leto narašča. Med obnovitvenimi deli prevladujejo preplastitve vozišč, obnove premostitvenih objektov in sanacije nasipov.

IZBOLJŠUJEMO ŽIVLJENJSKE
POGOJE NA OBMOČJU
AVTOCESTNEGA OMREŽJA
Za ohranjanje naravnih habitatov je treba prostoživečim
živalim zagotoviti prehajanje čez avtocesto oz. pod njo. Zato
smo med drugim zgradili ekodukte – nadvoze, namenjene
izključno prehajanju živali, prilagodili podvoze in prepuste
ter podaljšali premostitve čez vodotoke. Priključke na avtoceste opremljamo z zvočno odvračalno napravo za živali.
Kadar posegamo v posebna območja varstva za ptice, se po
potrebi zagotavljajo tudi nadomestni habitati.
Na območjih ob trasi avtocest in hitrih cest izvajamo protihrupno zaščito zaradi prometa že od leta 1988. Do danes
smo postavili skupno 155,6 km protihrupnih ograj.
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TELEKOMUNIKACIJSKE
STORITVE
Operaterjem elektronskih komunikacij in drugim poslovnim
uporabnikom nudimo neodvisno, kakovostno in zanesljivo
optično omrežje, saj se nahaja v varovalnem pasu ob avtocesti. Omogočamo priključitev na optično omrežje na celotni trasi ob avtocesti in na mejnih prehodih.

8

SISTEMSKO VGRAJENA SKRB ZA
VARNOST IN PRETOČNOST

PAMETNA AVTOCESTA
Naši sistemi za nadzor in vodenje prometa so nameščeni na

tno signalizacijo. S talnimi oznakami LED smo označili tudi

najbolj prometnih odsekih avtocest in samodejno uravnava-

varnostno razdaljo v predorih.

jo omejitve hitrosti, zaznavajo nasproti vozeča vozila, zastoje in ustavljena vozila. S temi sistemi opremljamo vedno

Nameščamo opremo, ki zaznava napačne uvoze na avtoce-

več odsekov, vlagamo v video-opremo in cestne vremenske

sto in opozarja voznike na nevarnost. Postavljamo radarske

postaje, obnovili pa smo tudi informacijski sistem klica v sili.

sisteme, ki točkovno beležijo prekoračitve hitrosti. Potenci-

Voznike na cestno dogajanje opozarjajo portali, polportali,

alno najbolj nevarne in obremenjene odseke nameravamo

spremenljiva kažipotna signalizacija in znaki LED. Vse daljše

opremiti s sistemi sekcijskega merjenja hitrosti, saj smo

predore v Sloveniji smo opremili s sistemi detekcije požara

s pilotnim projektom ugotovili velike pozitivne učinke na

in dima, sistemi za prezračevanje in obvladovanje dima,

varnost.

informacijskimi in gasilnimi sistemi ter spremenljivo prome-
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PROMETNA VARNOST NI NAKLJUČJE
Uporabnikom našega omrežja želimo nuditi varno potova-

mo zavarovati potencialno nevarna mesta, ki jih določimo

nje in v ta namen polno izkoristiti hiter tehnološki razvoj.

na podlagi stalnega spremljanja dogajanja na cesti.

Že sama izgradnja modernega avtocestnega omrežja je s
preusmeritvijo prometa na bolj varno omrežje v preteklih

Vpeti smo v mednarodne projekte, vlagamo v raziskave

desetletjih pripomogla k izboljšanju statistike prometne

in analize. Kakovost podatkov o stanju na omrežju pove-

varnosti. Pričakujemo, da bomo z odstranitvijo cestninskih

čujemo z investicijami za izboljšanje signalizacije, označb,

postaj po uvedbi elektronskega cestninskega sistema za

varnostnih ograj, mehov in druge opreme, ki preprečuje

težka vozila v letu 2018 dodatno pripomogli k povečanju

obračanje in vožnjo v nasprotno smer ter zmanjšuje verje-

varnosti v cestnem prometu.

tnost nesreč. Zaradi pogostih napačnih uvozov na avtoceste
in hitre ceste smo vse priključke opremili z dodatnimi znaki

Stremimo k dolgoročnemu zagotavljanju višje ravni prome-

s simbolom dlani in s puščicami, ki označujejo pravilno

tne varnosti, zato stalno vlagamo v obnove in nadgradnje

smer vožnje.

obstoječe cestne infrastrukture ter odkrivamo in se trudi-
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VEČ POTI DO CESTNIH INFORMACIJ

NADZOR IN UPRAVLJANJE
PROMETA
Promet upravljamo v nadzornih centrih Kozina, Postojna,
Ljubljana, Slovenske Konjice, Vransko in Hrušica, ki so
opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo. V njih se zbirajo
prometni in vremenski podatki, ki jih operaterji po obdelavi
v realnem času preko informacijskih sistemov posredujejo
voznikom. Naši operaterji so 24 ur na dan v stiku z reševalnimi enotami, vzdrževalci in operaterji nadzornih centrov
sosednjih držav. Ukrepi vodenja prometa so skrbno načrtovani in se izvajajo tudi na mednarodni ravni.

KANALI OBVEŠČANJA
Našim uporabnikom želimo olajšati poti do prometnih informacij, saj le dobro obveščeni vozniki vedo, kakšne razmere jih čakajo na poti, katero pot je najbolje izbrati in kdaj
bodo prišli do svojega cilja. Tako se izognejo stresu in so do
drugih voznikov tudi bolj spoštljivi.
V Prometno-informacijskem centru za državne
ceste,zbiramo informacije o razmerah na slovenskih avtocestah iz nadzornih centrov od vzdrževalcev, preglednikov,
cestninskih delavcev, policije, izvajalcev in načrtovalcev del,
inšpekcijskih služb in voznikov. Te informacije so dostopne
24 ur na dan prek mobilne aplikacije, radijskih in televizijskih postaj, spletne strani www.promet.si, teleteksta TV
SLO, brezplačnega telefonskega odzivnika 080 22 44, telefonske številke 1970 in družbenih omrežij.
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viti tudi udeleženci v prometu. Z najrazličnejšimi aktivnostmi povečujemo raven
poznavanja predpisov, dobrih praks in zavedanja, da tudi vozniki nosijo svojo odgovornost. Voznike opozarjamo na ustrezno varnostno razdaljo, na opremo vozil
v zimskem času, na pravilno ravnanje v primeru nesreč, zastojev in okvare vozila
na avtocesti. Vsebine promoviramo na televiziji, radiu, družbenih omrežjih, spletni
strani, portalih nad avtocesto, transparentih, v revijah in časnikih, na sejemskih
predstavitvah ter drugih dogodkih.
V sodelovanju s policijo izvajamo preventivne akcije pregledov ustreznosti tovornih
vozil in psihofizičnega stanja voznikov.
Za izboljšanje prometne varnosti na območju delovnih zapor, postavljamo s sodelovanjem policije, mobilne radarske sisteme, med prometno signalizacijo pa vključujemo preventivne radarske table z opozorilnimi napisi.

www
.dars
.si
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VZDRŽUJEMO
NA TERENU V VSAKEM
VREMENU
Več kot 600 naših zaposlenih na avtocestnem omrežju
opravlja več kot 120 različnih del - podnevi in ponoči ter v
vseh vremenskih razmerah. Skupaj tako na leto opravimo
več kot 845.000 ur vzdrževanja, da lahko vožnja poteka kar
najbolj udobno.
Da so naši vzdrževalci lahko v čim krajšem času tam, kjer so
najbolj potrebni, je delo organizirano v devetih avtocestnih
bazah in šestih izpostavah, ki so razporejene po celotnem
avtocestnem omrežju. Redna vzdrževalna dela praviloma
opravljamo v krajših obdobjih zunaj prometnih konic, tako
da čim manj oviramo promet.

PONOČI
Na najbolj izpostavljenih odsekih avtocest in hitrih cest,
kjer delne zapore najbolj vplivajo na pretočnost prometa,
opravljamo nujna vzdrževalna in obnovitvenega dela ponoči. Tako brez motenja prometa izvajamo pripravljalna in
izvedbena dela pri sanaciji vozišča, urejamo vegetacijo s
škropljenjem in košnjo, izvajamo čiščenje z visokotlačnimi
čistilci, urejamo talne označbe ter postavljamo in odstranjujemo signalizacijo.
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NE LE VZDRŽUJEMO, TUDI
REŠUJEMO

VARNOST V NEVARNIH
RAZMERAH

Če obstanete s pokvarjenim avtomobilom na odstavnem

Veliko Darsovih delavcev se pri delu vsakodnevno srečuje s

pasu, bo največkrat naša dežurna ekipa prva pri vas in s

številnimi nevarnimi situacijami. Najbolj so ogroženi vzdrže-

signalizacijo ustrezno zavarovala vas in vaše vozilo. Ob ne-

valci, ki izvajajo vrsto različnih del na avtocesti in ob njej, ter

srečah pa naši delavci v oranžnih odsevnih jopičih pogosto

tako skrbijo za 24-urno prevoznost avtocest. Varnost vzdr-

z ramo ob rami z gasilci in reševalci pomagajo reševati ži-

ževalcev avtocest zagotavljamo z izobraževanjem in uspo-

vljenja. S svojim znanjem in opremo zavarujejo kraj nesreče

sabljanjem, nabavo sodobne delovne opreme in strojev,

pred novimi naleti.

s katero zmanjšujemo njihove obremenitve, in z ustrezno
osebno varovalno opremo.
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STABILNO POSLOVANJE IN
KAKOVOST STORITEV
CESTNINA – GLAVNI VIR FINANCIRANJA
S cestnino v celoti financiramo upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja.
Cestnina zagotavlja tudi stalen, stabilen in dolgoročen vir za odplačilo posojil, ki
smo jih najeli za zgraditev avtocest in njihovo obnovo.
Cestninski prihodki predstavljajo večino vseh prihodkov naše družbe. V zadnjih
petih letih so se postopoma povečevali in v letu 2017 dosegli najvišjo raven do
sedaj, 431 milijonov evrov. Naš cilj v prihodnje je ohraniti prihodke na ravni, ki
zagotavlja dolgoročno finančno vzdržnost poslovanja.
Uporabniki avtocest in hitrih cest v Sloveniji imajo na voljo dva načina plačevanja
cestnine glede na kategorijo vozila, ki omogočata cestninjenje brez ustavljanja,
zato je njihova pot hitrejša, varnejša, udobnejša ter okolju prijaznejša.
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VINJETA

DARSGO

1
2A
2B

≥1.3 m

Za vsa motorna vozila, s priklopnim vozilom ali brez njega,

Število tovornih na slovenskih avtocestah narašča iz leta

katerih največja dovoljena masa ne presega 3.5 tone, se

v leto. V letu 2003, zadnje leto pred vstopom Slovenije v

cestnina plačuje z nakupom vinjete. Vinjeta je cestninska

Evropsko unijo, smo našteli skupaj slabih 6,5 milijona pre-

nalepka, ki omogoča uporabnikom neomejeno uporabo

hodov tovornih vozil skozi cestninske postaje, v letu 2017

avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru. Po

pa jih je bilo že dobrih 17,9 milijona.

uvedbi vinjet 1. julija 2008 se je promet iz lokalnih cest pre-

Od začetka aprila 2018 se za vsa vozila z največjo dovoljeno

usmeril na avtocestno omrežje. To je imelo vpliv na izbolj-

maso nad 3,5 tone (težka vozila) plačuje cestnina v novem

šanje prometne varnosti v cestnem prometu in zmanjševa-

elektronskem cestninskem sistemu v prostem prometnem

nje izpustov CO2 zaradi boljše pretočnosti skozi cestninske

toku, poimenovanem DarsGo. V sistemu DarsGo se cestni-

postaje. Posledično se je omogočil hitrejši tok prometa, še

na obračunava samodejno na podlagi prevožene razdalje s

posebej v turističnih sezonah pa so se zmanjšali tudi zastoji

pomočjo cestninskih portalov, ki omogočajo vožnjo in pla-

na cestah. Avtoceste in hitre ceste še vedno ostajajo veliko

čevanje cestnine brez ustavljanja.

varnejše od glavnih in regionalnih cest. Vinjeta je na voljo
na več kot 2500 pooblaščenih prodajnih mestih v Sloveniji
in v tujini.
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SREČUJEMO SE

BLIZU NAŠIM STRANKAM
Spletna stran www.dars.si je naša osebna izkaznica. Spletna portala Prometnoinformacijske-ga centra za državne ceste (PIC) www.promet.si in sistema DarsGo
www.darsgo.si nudita vso podporo, ki jo voznik potrebuje za načrtovanje poti
in pravilno plačilo cestnine. Le korak oziroma klik stran so Facebook, Twitter in
Youtube, kjer vas čakajo prometne informacije, poleg tega pa tudi spodbude za
varno vožnjo in zanimivosti. Aplikacija za mobilne naprave DarsPromet+ (oziroma
DarsTraffic+) je nepogrešljiv sopotnik, namenjen predvsem tistim, ki so dnevno
na avtocesti in iščejo prometne informacije ter podporo pri načrtovanju poti in
izračunu potovalnih časov. Oseben in neposreden stik s prijaznimi uslužbenci
naše družbe preko klicnega centra za sistem DarsGo ali klicnega centra PIC
bo zagotovo rešil kakršnekoli nejasnosti v zvezi s prometom ali plačevanjem
cestnine. Naše stranke so dobrodošle tudi v novo vzpostavljenih DarsGo servisih.
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Počivališča

H

ŠENTILJ

MARIBOR

Lendava

Dolga vas
PINCE

A
PTUJ
JESENICE

KRANJ

CELJE

I

HR

LJUBLJANA

NOVA GORICA

VRTOJBA

Grosuplje
Ajdovščina

Logatec

Brežice

Vipava

NOVO MESTO
POSTOJNA

SEŽANA

Divača

ŠKOFIJE
Izola

KOPER

HR

DARSGO SERVIS
Vzpostavljeno imamo razvejano prodajno mrežo sedmih
matičnih in več kot 120 pooblaščenih DarsGo servisov na
avtocestnem omrežju in izven njega. V njih nudimo pomoč
in podporo uporabnikom sistema DarsGo, možnost pridobitve naprave DarsGo, urejanje sprememb v načinu plačevanja cestnine in nalaganja dobroimetja na račun ter vračilo
oziroma zamenjavo v primeru nedelovanja naprav.

POČIVALIŠČA
Na naših počivališčih si lahko v prijetnem ambientu naberete moči za nadaljnjo vožnjo, na večjih pa tudi obiščete bencinski servis, izkoristite pestro gostinsko ponudbo, koristite
hitro in zmogljivo omrežje Wi-Fi ter druge storitve.

18

DARS V ŠTEVILKAH

623 km
avtocest in
hitrih cest

330

nadvozov

13

železniških nadvozov

67

počivališč

126

priključkov

330

podvozov

45

predorov

54

počivališč z
bencinskimi servisi

12

razcepov

193

viaduktov

35

pokritih vkopov

55

restavracij

37 km

drugih cest

228

mostov

5

nadzornih centrov

1.314

parkirnih mest za
tovorna vozila

19

DARS d.d.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d. d.
Sedež družbe:
Ulica XIV. divizije 4
SI - 3000 Celje
Phone: +386 3 426 40 71
Fax: +386 3 544 20 01
Izpostava:
Dunajska 7
SI - 1000 Ljubljana
Phone: +386 1 300 99 00
Fax: +386 1 300 99 01
www.dars.si
vozimo pametno
@dars_si
Pripravil in založil:
DARS d. d.
Oblikovanje:
Sandi Radovan
Fotografije:
arhiv DARS
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