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Analiza prometnih nezgod s sodobnimi prostodostopnimi geoinformacijskimi sistemi, kot
je OpenStreetMap, lahko veliko pripomore k natančnejšemu popisu kraja prometne
nezgode in s tem k izboljšanju prometne varnosti. V diplomski nalogi smo v teoretičnem
delu predstavili delovanje sistema OpenStreetMap, predvsem smo se osredotočili na
možnosti urejanja in vnašanja podatkov. V metodologiji raziskave smo opisali način
delovanja baze prometnih nezgod in dokumentacijo (policijski zapisnik). Obravnavo
prometnih nezgod smo preverili s še dvema metodama, ki ju uporabljajo v tujini, in sicer
finsko metodo VALT in metodo DaCoTA. Analizirali smo tri lokacije prometnih nezgod,
ki so popisane v bazi Agencije za varnost prometa. Na podlagi ugotovitev smo s pomočjo
predlogov, ki smo jih pridobili iz metod VALT in DaCoTa, opisali relacije med podatki iz
policijskega zapisnika in podatkovne baze OpenStreetMap. Ugotovili smo, da sistem OSM
ponuja veliko možnosti pri vnosu natančnejše lokacije prometnih nezgod, pa tudi pri
popisu cestišča in drugih okoliščin nastanka prometnih nezgod.
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No.: VS I/683

OpenStreetMap as a data source for road traffic accident analysis

Tine Zobarič
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Road traffic accident analysis with actual open-source geoinformational systems such as
OpenStreetMap, can make an improvement to a more accurate determination of exact
spots, where accident actually occured and thereby traffic safety can be improved. In the
theoretical part of this thesis, we presented basic operation functions of OpenStreetMap
system, mainly focusing on the possibilities of editing and inserting data. The research
methodology presents the operational principle of the traffic accident database and other
relevant documentation such as police records. We have also compared standard police
record with two in-depth accident research methods which are used abroad: the Finnish
VALT and EU DaCoTA method. We analyzed three traffic accident locations listed in the
Traffic Safety Agency database. Based on the findings, we described the relationships
between the police record and the OpenStreetMap data using suggestions obtained from
the VALT and DaCoTa methods. We have found that the OSM system offers many
possibilities for entering a more accurate location of traffic accidents, as well as for census
of the road surface and other circumstances of occurrence of the traffic accidents.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
OpenStreetMap je kot geoinformacijski sistem z javno udeležbo dosegel stopnjo, ki že
vsebuje večino prometne infrastrukture. Kot eno izmed svojih funkcij ponuja javno
udeležbo za urejanje in oblikovanje zemljevidov (kart) in prometne signalizacije, kar pri
raziskavah omogoča konkretnejše podatke, ki pripomorejo k raziskovanju in analiziranju
prometnih nezgod.
Baza prometnih nezgod, na kateri temelji analiza prometnih nezgod v Sloveniji, deluje od
leta 1994. Dostopna je v obliki spletne aplikacije in javno prikazuje podatke o prometnih
nezgodah, ki so v bazo vneseni na podlagi policijskega zapisnika. Aplikacija nam glede na
različne kriterije na interaktivnem zemljevidu poda geolokacijo ter druge informacije o
prometni nezgodi. V tujini so za preiskovanje prometnih nezgod uveljavljene še druge
metode, kot so: VALT [2], DaCoTa [3], AIBN [45], GIDAS [46] in CzIDAS [47], ki
predstavljajo poglobljen postopek preiskovanja prometnih nezgod, osnovan na znanju in
izkušnjah več evropskih držav.

1.2 Cilji naloge
Namen naloge je oceniti primernost sistema OpenStreetMap za pridobivanje in
shranjevanje podatkov, ki jih potrebujemo za analizo prometnih nezgod. Uvodoma bomo
predstavili teoretične osnove o delovanju sistema OSM – komponente, princip delovanja,
urejevalnike in možnosti vnosa in shranjevanja podatkov. Podrobneje bomo opisali model
podatkov, ki je za sistem v primerjavi z drugimi zelo specifičen. Pri opisu delovanja
sistema OSM se bomo osredotočili predvsem na pripisovanje različnih oznak cest in
cestnih sistemov. V nadaljevanju pa predstavili dokumentacijo prometnih nezgod v
Sloveniji (policijski zapisnik, baza prometnih nezgod), popisali bomo tudi dve tuji metodi
za obravnavo prometnih nezgod – VALT in DaCoTa. Na podlagi konkretne analize treh
lokacij prometne nezgode bomo v diskusiji predstavili možnosti izboljšave obstoječih
orodij za analizo prometnih nezgod z možnostjo vnosa podatkov v OSM.
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V zaključku diplomske naloge bomo podali rezultate analize in ocenili primernost sistema
OSM za hranjene in pridobivanje podatkov o prometnih nezgodah in podali predloge za
njeno izboljšanje.
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2 Teoretične osnove in pregled literature
V tem poglavju bomo opisali projekt OpenStreetMap. Osredotočili se bomo na njegov
razvoj, razloge za njegov zagon in predstavili komponente, ki ga sestavljajo. Podrobneje
bomo predstavili model podatkov in princip delovanja ter posamezne komponente.

2.1 OpenStreetMap
OpenStreetMap [45] je prostodostopen geoinformacijski sistem, upravlja ga
OpenStreetMap Foundation v imenu skupnosti. Sistem prispeva in vzdržuje geografske
podatke o prometni infrastrukturi in ostalih objektih, kot so restavracije, hoteli, trgovine in
druga infrastruktura. Ustvaril ga je programer Steve Coast v Veliki Britaniji, avgusta leta
2004, z namenom, da zaustavi prevlado geoinformacijskih državnih projektov, ki so se
financirali z davkoplačevalskim denarjem, zajemali pa so ogromno veliko prostora za
shranjevanje podatkov in zaradi previsokih cen niso bili dostopni širši javnosti. Programer
Steve Coast je geoinformacijski sistem pričel graditi na zelo preprost način. Za izdelavo
karte je potreboval zgolj sprejemnik GPS in prenosni računalnik z operacijskim sistemom
Linux, ker ni želel kršiti pogojev uporabe ostalih plačljivih operacijskih sistemov. Coastov
načrt je sprva zajemal izdelovanje prostodostopne karte Združenega kraljestva. Ideje je
promoviral po raznih dogodkih, namenjenih programiranju odprtokodnih sistemov (angl.
Open source), kjer se je seznanil z ostalimi programerji, ki so imeli podobne ideje o
kartografiranju. Projekt so tako nadaljevali z izmenjavo idej – tako, da je vsak prispeval
svoje podatke. Po dobrem letu dni od začetka projekta so objavili karto cest in poti v
Londonu, ki je narejena izključno na podlagi podatkov GPS [1].
Po objavi te karte (slika 2.1) se je število registriranih uporabnikov in prostovoljcev, ki so
aktivno prispevali podatke, začelo močno večati. Pri nadaljnjem razvoju aplikacije
OpenStreetMap je zelo pomemben urejevalnik JOSM (angl. Java OpenStreetMap Editor),
preko katerega se v sistem vnašajo podatki in ureja zemljevide. Urejevalnik je na začetku
delovanja omogočal urejanje kart z računalniškega namizja brez direktne internetne
povezave na strežnike, kjer je shranjena podatkovna baza OpenStreetMap. Poleg
urejevalnika JOSM je pri razvoju sistema veliko prispeval tudi prvi barvni zemljevid, ki so
ga izdelali s programom Osmarender z namenom, da iz podatkov v glavni bazi določijo
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obliko posameznih komponent. Ta program je izključno namenjen izdelavi upodobljenih
(angl. Render) slik zemljevidov iz OpenStreetMap baze podatkov [4].

Slika 2.1: Poster Londonskih cest. Debelejša kot je črta, več sledi GPS vsebuje [21]

Število registriranih uporabnikov je še pred tretjo obletnico ustanovitve projekta preseglo
10000 registriranih uporabnikov. Naslednji večji korak razvoja predstavlja uvedba sistema
TIGER (angl. Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing), ki vsebuje
informacije o cestah, državnih mejah in hidrološke podatke (reke in jezera) na področju
Združenih držav Amerike. Število registriranih uporabnikov je iz leta v leto naraščalo in je
leta 2009 preseglo 100000 uporabnikov [1].
Sistem se je leta 2009 nadgradil z vmesnikom API ver. 0.6, ki je v uporabi še danes in
omogoča grafično vstavljanje komponent. Podrobneje API (angl. Application
programming interface) določa način komunikacije z bazo podatkov OpenStreetMap-a. Z
vidika urejanja in popisovanja podatkov je pomemben tudi primarni urejevalnik iD [49], ki
so ga uvedli maja 2013. Zgodovina razvoja OpenStreetMap se nadaljuje septembra 2012,
ko postane podatkovna baza licencirana pod licenco ODbL (angl. Open Data Commons
Open Database License), kar pomeni, da dovoljuje vsakršno kopiranje, deljenje in
spreminjanje podatkov – vse brezplačno. Zahtevajo le, da se njihove zasluge navede z
imenom ''© OpenStreetMap contributors'' in poda povezavo do njihove spletne strani, kot
je prikazano na sliki 2.2 [1].

Slika 2.2: Primer navajanja zaslug v elektronski obliki

OpenStreetMap se nenehno razvija in pridobiva vse več aktivnih uporabnikov, ki
prispevajo in urejajo podatke. Na podlagi teh dejavnikov lahko sistem primerjamo s
prostodostopno enciklopedijo Wikipedijo, ki ima prav tako prostodostopne podatke, s
4
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katerimi lahko upravljajo vsi. Oba uporabniku prostodostopna vira ne predpisujeta
določljivih struktur, kako z njimi upravljati in delovati. V obeh projektih se je sčasoma
razvil konsenz, ki je privedel do enotnega strukturiranja podatkov. Za projekt OSM se vodi
zgodovina sprememb tako, da lahko vsak uporabnik vidi, do kakšnih sprememb je prišlo in
kdo jih je izvedel [4].
Trenutno ima OpenStreetMap več kot 5,2 milijona registriranih uporabnikov in povprečno
45000 aktivnih uporabnikov.

2.1.1 Podatki OpenStreetMap
Projekt OSM upravlja skupnost ljubiteljskih ter profesionalnih kartografov in vzdrževalcev
strežnikov, ki omogočajo, da je sistem vedno na voljo. Podatki se pridobivajo iz različnih
državnih agencij po svetu, ki dovoljujejo uporabo podatkov. Takšnih držav je več, od
Avstrije, Finske, Francije in Slovenije do Kanade, Južne Afrike in Nove Zelandije [22]. Za
Slovenijo so podatke pridobili od Geodetske uprave Republike Slovenije in Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. OSM ne ponuja brezplačne uporabe spletnih storitev,
saj bi te lahko povzročile preobremenitev strežnikov. Na voljo pa je možnost vgraditve
njihovih zemljevidov v svoje spletne strani, vendar z omejitvami. Zaradi tega je glavni
način pridobitve podatkov s prenosom podatkovne zbirke.
Podatki, zbrani s projektom OSM, se uporabljajo za ustvarjanje različnih tematskih
področij, kot so: OpenRouteService [50] za načrtovanje in izračunavanje cestnih relacij,
OpenCycleMap [51] za kolesarsko infrastrukturo in OpenSeaMap [52] za prikazovanje
navtičnih kart.
Projekt OSM ima velik potencial, ker je odprtokodni sistem, ki ga lahko vsak ureja in
dopolnjuje podatke brez omejitev. Prav zaradi prostodostopnosti se pojavlja vprašanje
kvalitete in verodostojnosti podatkov, ki so zbrani s strani različnih uporabnikov, saj imajo
posamezniki namene urejanja podatkov, ki niso nujno enaki perspektivi in cilju drugega
uporabnika, kar povzroča različne pristope pri zbiranju podatkov [5].

2.1.2 Dostopnost OpenStreetMap
Dostopnost prostorskih podatkov in kartografskih produktov je bila v zadnjih letih deležna
korenitih sprememb. V preteklosti so bile vladne agencije, kartografske ustanove in druge
komercialne ustanove edini vir prostorskih podatkov za končnega uporabnika. To pa je
oviralo prost dostop podatkov, saj je bila plačljivost podatkov ali nakup licence edina
možnost. Takšen način je bil dokaj uspešen, vendar so do visoko dostopnih kakovostnih
podatkov dostopali le nekateri uporabniki. Spremembe na področju pridobivanja
prostorskih podatkov je v veliki meri omogočila sodobna tehnologija (internet) in razvoj
ter dostopnost informacijske tehnologije. Eden izmed ključnih projektov pri spremembi
pridobivanja in urejanja podatkov je bil projekt OSM, v okviru katerega uporabniki
ustvarjajo in urejajo karte celotnega sveta [4].
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Cilj projekta OSM je bil izdelati zemljevid sveta z brezplačno in prostodostopno bazo
podatkov, ki bi omogočila dostop širši skupnosti. V začetku se je projekt OSM osredotočal
na kartiranje ulic in cest. Kasneje se je vsebina zemljevida obogatila in sedaj vsebuje tudi
veliko drugih geografskih elementov (rabo tal, objekte, interesne točke, vodotoke). Podatke
zbirajo in kartirajo tisoči prostovoljcev, ki projekt podpirajo. Na ta način se spreminjajo
tradicionalni načini zbiranja prostorskih podatkov, saj razvoj kartografskih produktov ni
samo delo strokovnjakov s tega področja [4].

Slika 2.3: OSM v spletnem brskalniku

Zemljevid (slika 2.3) je namenjen vsem registriranim uporabnikom, njegova registracija je
brezplačna. Vsak uporabnik lahko zemljevid dopolni, nadgradi in tako se karta nenehno
dopolnjuje in spreminja. Zemljevid OSM hrani celotno zgodovino urejanj, kar omogoča
natančen vpogled v spremembe, ki so nastale z urejanji uporabnikov, podrobneje o tem v
poglavju 2.1.6.6.

2.1.3 Princip delovanja
Uporabni zemljevidi so tisti, ki zajemajo čim večje površine in vsebujejo veliko
komponent, kar privede do obdelave velikega števila podatkov, ki so gradniki zemljevida.
To bazo podatkov imenujemo tudi neobdelani podatki (angl. Raw data). OSM uporablja
več vrst sistemov za upravljanje baze podatkov – MySQL, SQLite, PostgreSQL.
PostgreSQL je odprtokodni RDBMS (angl. relational database management system) in se
uporablja za glavno podatkovno bazo OSM.
Glavna baza podatkov OSM je ključnega pomena za delovanje, saj se v njej shranjujejo vsi
podatki. Za sprotno vnašanje podatkov je potrebno skrbeti tako, da se nenehno vnaša in
6
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dopolnjuje spremembe nad izbranim sklopom podatkov. Zaradi ažurnosti podatkov je
glavna baza namenjena za potrebe urejanja in se do nje dostopa preko vmesnika API. Za
ostale namene, kot so izvoz podatkov, risanje zemljevidov in določanje relacij, se
priporoča uporaba XAPI, ki deluje na zrcalni kopiji glavne baze podatkov [5].

2.1.4 Komponente OpenStreetMap
Zemljevid OSM sestavljajo različne komponente. Predstavili bomo tiste, ki služijo za
natančnejše označevanje lokacij. Osnovi del, ki tvori sistem za shranjevanje podatkov, je
baza podatkov. Podatki prehajajo iz baze preko vmesnika API, ki temelji na protokolu http.
Razširjen protokol API predstavlja XAPI (eXtended API), ki je namenjen branju podatkov
iz baze, in Overpass API. Za izrisovanje zemljevida na podlagi podatkov iz sistema se
uporablja program, imenovan Mapnik. Ena izmed komponent je tudi spletni urejevalnik in
prikazovalnik zemljevidov. Prikaz narisanih zemljevidov se izvaja z aplikacijo Mapnik na
podlagi knjižnice OpenLayers. Urejevalnik zemljevidov je še Potlach2, ki je predhodnik
iD. Obstajajo še programi za samostojno urejanje podatkov OSM, na primer JOSM in
Merkaator [5].
Delovanje OSM poteka preko treh elementov, in sicer: vozlišče (poglavje 2.1.6.1), pot,
(poglavje 2.1.6.2) in relacija (poglavje 2.1.6.3). Točke so lahko samostojne ali pa le del
poti oziroma relacije. Vsaka točka ima kot osnovne podatke identifikacijsko številko,
geografsko širino in dolžino, verzijo, časovno oznako vnosa oziroma zadnje spremembe,
številko paketa, v katerem je bila točka dodana ali spremenjena, ter ime uporabnika, ki je
točko vnesel, in njegova identifikacijska številka. Točke, ki niso samostojne, nimajo več
dodatnih podatkov, pri samostojnih točkah pa so na voljo še dodatne informacije v
preostalih oznakah, kot je vrsta točke (ali gre za naselje, cesto in podobno), ime kraja v
domačem ali tujem jeziku ter preostale redkejše oznake. Poti vsebujejo enake osnovne
podatke kot točke, le geografske širine in dolžine nimajo, dodatne oznake pa vsebujejo še
vrsto poti in reference na vse točke, ki so del te poti. Relacije prav tako vsebujejo enake
osnovne podatke kot poti, le v preostalih oznakah imajo reference na poti, ki so del
posamezne relacije in poleg vrste relacije zajemajo še njeno obliko (poligon) [6].

2.1.4.1 API
Osnovna komponenta, ki zagotavlja neposreden dostop do glavne baze podatkov OSM, je
API (angl. Application Programming Interface), ki deluje preko protokola http – glavno
metodo za prenos informacij na svetovnem spletu. Vsi dosedanji urejevalniki uporabljajo
API za izvoz in uvoz podatkov. Osnovan je na funkcijah REST (angl. Representational
State Transefer) in deluje v obliki protokola http (angl. Hypertext transfer protocol) z
ukazi: dobiti (angl. get), dati (angl. put), objaviti (angl. post) in izbrisati (angl. delete) – to
se povezuje z osnovnimi operacijami v bazi podatkov, in sicer: izbrati (angl. select),
posodobiti (angl. update), vstaviti (angl. insert), izbrisati (angl. delete). Izmenjava
podatkov poteka v formatu OSM XML (angl. eXtensible Markup Language). Uporablja
vrsto MIME ''text/xml'' in ima kodiranje znakov UTF-8. Vsak ukaz, ki se izvede v API ima
svoj specifičen URL, ki vsebuje uporabniško ime in oznako verzije API. Trenutna verzija
API, ki je v uporabi, je 0.6 [1] [23].
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Kakršna koli sprememba, dodajanje ali brisanje podatkov zahteva preverjanje uporabnika.
Preverjamo lahko na dva načina, in sicer z osnovnim načinom (http Basic authentication)
in sistemom OAuth. V nasprotju z operacijami ''samo za branje'' (angl. read-only) kakršno
koli spreminjanje baze podatkov zahteva preverjanje uporabniškega računa z uporabo
uporabniškega imena in gesla ali preverjanje s sistemom, imenovanim OAuth [23].
Vsi ukazi, ki izvajajo kakršno koli spremembo v bazi podatkov, prehodno zahtevajo niz
sprememb (angl. changeset) tudi v API 0.6. Koncept sprotnih sprememb je vzpostavljen z
namenom identifikacije na posameznem objektu zaradi samega načina vnosa novih
podatkov na istem objektu v istem trenutku. Priporočeno je, da posamezniki znotraj niza
sprememb dodajajo oznako s komentarjem in kratkim pojasnilom nastalih sprememb. API
ponuja razne možnosti za obdelavo podatkov, iz katerih med drugim omogoča
prevzemanje vseh objektov znotraj mejnega okvirja z zahtevo – ''dobiti'' (angl. get) v
obliki: /api/0.6/map?bbox=<left>,<bottom>,<right>,<top>. Pri tem je potrebno podati
robne pogoje vrednosti mejnega okvirja, kot prikazuje slika 2.4, po naslednjem zaporedju:
geografska dolžina levega okvirja, geografska širina dna, geografska dolžina desnega roba
in geografska širina vrha okvirja. S to zahtevo se pridobi vsa vozlišča, poti in relacije, ki se
v celoti ali delno nahajajo znotraj okvirja [5].

Slika 2.4: Robni pogoji, meje okvirja za izvoz podatkov

Primer zahteve za prevzemanje podatkov v okolici Jamove ceste 12 je opredeljen s
sledečim URL:
http://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=14.49132,46.04424,14.49553,46.04590

Največja površina okvirja, iz katerega se lahko izvozi podatke, znaša 0,25 kvadratnih
stopinj ali največ 50000 vozlišč (angl. node), podrobneje o vozlišču v poglavju 2.1.6.1. V
primeru, da zahteva presega katerega koli od teh dveh pogojev, ni rezultatov. V kolikor se
pridobiva podatke za večje območje potrebujemo XAPI ali Overpass API [5].
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2.1.4.2 XAPI
XAPI je del protokola API, ki je namenjen zgolj branju podatkov in temelji na
najnaprednejši verziji glavnega OpenStreetMap API. XAPI omogoča izboljšane funkcije
iskanja in postavljanja vprašanj. XAPI za razliko od API omogoča poizvedbo specifičnih
nizov podatkov v glavni bazi OSM. Na ta način se lahko izvozi podatke, ki imajo določeno
oznako (angl. tag), zajemajo določeno območje ali pa so uporabljeni v določeni
kombinaciji elementov. Prednost XAPI je prevzemanje vse več podatkov istočasno, kar
API ne omogoča, saj je omejen z mejno vrednostjo površine okvirja. Funkcije XAPI
potekajo na kopiji celotne baze podatkov, ki se osvežuje vsakih nekaj minut, zato so
podatki vseskozi ažurni, saj niso stari več kot 10 minut. Z XAPI se lahko dostopa samo do
trenutno dostopnih podatkov, ne omogoča pa tudi vpogleda v zgodovino urejanja ali
brisanja podatkov [4] [24].
V času nastajanja tega dela je potekal prehod iz XAPI v Overpass API, ki nudi veliko več
možnosti za poizvedbo in pridobivanje raznoraznih oblik podatkov.

2.1.5 Urejevalniki
Osnovna karta geoinformacijskega sistema se nahaja na spletni strani
http://www.openstreetmap.com [45]. Programski jezik Javascript omogoča uporabniku
približevanje ogleda in pomikanje po zemljevidu (angl. Zoom and pan). Pogled prikaza
karte na stran omogoča odpiranje spletnega urejevalnika s klikom na gumb ''Uredi''.
Uporabnik lahko izbira med dvema urejevalnikoma. Na spletni strani sta navedena še dva
zunanja urejevalnika (angl. desktop based), in sicer JOSM in Merkaartor. Urejevalnik ID je
najnovejši dodatek pri urejevalniku karte, podan v programskem jeziku JavaScript.
Potlatch je Flash urejevalnik, vgrajen na spletno stran, napisan v programskem jeziku
ActionScript. Poleg navedenih glavnih funkcij urejanja je na voljo tudi registracija
uporabniškega računa, s katerim se lahko ureja in dopolnjuje podatke [26].
Zemljevid na osnovni strani vsebuje funkcijske gumbe, ki so prikazani na sliki 2.5. V
zgornjem levem vogalu je okvir z gumbi, v katerem si sledijo funkcije: uredi, zgodovina,
izvozi. V zgornjem desnem kotu so naslednji funkcijski gumbi za: povečaj, pomanjšaj,
pokaži mojo lokacijo, plasti, ključ zemljevida, gumb za deljenje povezave, možnost
dodajanja opomb in iskanja značilnosti.
Na levi strani se nahaja okvir, znotraj katerega se poda parametre iskanja. Ko se v okvirček
vnese iskani niz, se iskanje vrši na podlagi servisa Nominatim [53], ki temelji na bazi
podatkov OpenStreetMap ali GeoNames. Nominatim je orodje za iskanje podatkov OSM
po njihovem imenu in naslovu. Rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama, ki vsebuje
različno dopolnjene oznake (angl. tag). Gumb ''Uredi'' se aktivira na določeni povečavi
zemljevida, šele takrat lahko izbiramo, s katerim urejevalnikom bomo urejali – ali iD ali
Potlatch2.
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Slika 2.5: Funkcijski gumbi v osnovnem spletnem prikazu zemljevida

Z gumbom ''Poglej zgodovina'' se odpre stolpec, v katerem je shranjena zgodovina urejanja
in spremembe podatkov v mejah okvirja, ki ga domača stran trenutno prikazuje – glede na
raven povečave. Na sliki 2.6 je viden stolpec z izpisanimi značilnostmi izbrane lokacije, ki
je označena z oranžno barvo.

Slika 2.6: Stolpec z značilnostmi za izbrano lokacijo
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<osm version="0.6" generator="CGImap 0.6.1 (11412
thorn02.openstreetmap.org)"
copyright="OpenStreetMap and contributors"
attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright"
license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<way id="181023791" visible="true" version="5"
changeset="29039236" timestamp="2015-02-23T08:56:13Z"
user="FSKMTM" uid="2695393"><nd ref="1914673268"/>
<nd ref="1914673271"/>
<nd ref="1914673261"/>
<nd ref="1914673222"/>
<nd ref="1914673268"/>
<tag k="addr:city" v="Ljubljana"/>
<tag k="addr:country" v="SI"/>
<tag k="addr:housenumber" v="12"/>
<tag k="addr:postcode" v="1000"/>
<tag k="addr:street" v="Jamova cesta"/>
<tag k="amenity" v="university"/>
<tag k="building" v="university"/>
<tag k="name" v="Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini"/>
<tag k="source" v="Bing"/>
</way>
</osm>

Primer 2.1: Zapis značilnosti lokacije v obliki XML

Klik na gumb ''Izvoz'' omogoča prenos podatkov v primarnem formatu OSM XML.
Izvozijo se tisti podatki, ki so znotraj trenutno prikazanega okvirja na zaslonu. Ta način
prenosa podatkov dopušča relativno majhno področje za izvoz podatkov. Izbrani okvir
področja, ki ga želimo izvoziti, ne sme presegati (0,25°)2 površine, saj večje površine
zahtevajo večjo količino prenosa podatkov in veliko obremenitev strežnika [26].
Za urejanje podatkov obstaja več programov urejanja, dva osnovna, ki ju bomo predstavili
v nadaljevanju, sta iD in Potlatch 2.

2.1.5.1 Potlatch 2
Urejevalnik Potlatch 2 (slika 2.7) se izbere na domači strani OSM s klikom na gumb
''Uredi''. Za delovanje ni potrebno namestiti dodatne programske opreme, saj deluje
direktno preko domače strani OSM. Za njegov zagon je potreben le spletni brskalnik in
vtičnik Adobe Flash player. Za delo v Potlatchu mora biti uporabnik registriran z imenom
in geslom, saj je le tako mogoče urejanje in izvoz podatkov. Vse spremembe, ki se vršijo,
je mogoče prenesti in shraniti na strežniku OSM [5] [27].
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Slika 2.7: Izgled spletnega urejevalnika Potlatch 2

2.1.5.2 iD urejevalnik
iD (slika 2.8) je urejevalnik OSM v programskem jeziku JavaScript in je namenjen za
neposredno uporabo v spletnem brskalniku. Uporablja knjižnico D3.js [54] JavaScript za
generiranje dinamičnih in interaktivnih prikazov podatkov v spletnih brskalnikih. Osnovni
način upodabljanja podatkov je preko formata SVG (angl. Scalable Vector Graphics). Ta
format vektorskih slik temelji na programskem jeziku XML. Za uporabo je zelo enostaven,
saj se je v OSM potrebno le približati na ustrezen nivo povečave zemljevida in s klikom na
gumb "Uredi" izbrati "iD". Za njegovo delovanje v spletnem brskalniku ni potreben vtičnik
(angl. plugin). iD pri prvi uporabi ponudi interaktivni vodič, kjer so predstavljene funkcije
urejanja in pravila uporabe. Urejevalnik iD je preveden tudi v slovenski jezik [26].
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Slika 2.8: Spletni urejevalnik iD

2.1.6 Model podatkov
OpenStreetMap uporablja popolnoma svoj model podatkov, ki se razlikuje od ostalih
geoinformacijskih sistemov. Model podatkov je lahko sestavljen iz enega od treh osnovnih
gradnikov – vozlišče (angl. node), pot (angl. way) in relacija (angl. relation). Vsakemu
osnovnemu gradniku se lahko doda prosta oznaka (angl. tag), ki dopušča natančen opis
katere koli virtualne geografske lastnosti, ki je podana na zemljevidu. Geografske lastnosti
osnovnih gradnikov so sestavljene iz ključa (angl. key) in vrednosti (angl. value).
Vrednosti so predpisane in lahko zajemajo le točno določen format vnaprej predpisane
vrednosti. Ker pa se pravilnosti teh vrednosti ne preverja, lahko pričakujemo, da se
nekaterih ključev ne prepozna ustrezno in da so nekatere vrednosti napačne. To pomeni, da
si lahko vsak uporabnik izmisli katerokoli besedo za ključ ali vrednost in jo zapiše
neposredno v podatke preko zapisa XML, ki jih sistem ne prepozna [5] [7].
Klasičen vektorski model podatkov prikazuje geografske objekte v obliki točk, linij in
poligonov, na domači strani OSM prevedenih kot: točka, črta in mnogokotnik. V
znanstvenih raziskavah so ustrezni prevodi osnovnih gradnikov tudi: vozlišče, pot in
sklenjena pot [25].
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Vozlišče je osnovni geografski element prikaza posameznih lokacij na zemeljski površini.
V matematičnem smislu je vozlišče definirano s koordinatama x in y. Drugi gradnik je pot
– enodimenzionalna, definirana z dvema točkama, natančneje s koordinatama začetne in
končne točke x1, y1, x2, y2. Na poteh so prikazani tudi linearni objekti, kot so ceste, reke,
vodovodi in podobno. Tretji gradnik – sklenjena pot – je dvodimenzionalna reprezentacija
prostorskih elementov, kot so: zgradbe, otoki, jezera, gozdovi… Določajo jo koordinate
lomnih točk x1, y1, x2, y2. … xn, yn [5].
Poleg osnovnih tipov objektov (točke v prostoru, linearni objekti v prostoru in območja), ki
so osnova za organizacijo centralne baze podatkov, tvorijo model podatkov še atributni
podatki, ki se imenujejo oznake. Namen oznake, ki pripada določenemu objektu, je njeno
natančno opisovanje. Vsakemu objektu se dodeli edinstven, numeričen identifikator (id), ki
služi za identifikacijo objekta v procesu urejanja karte. Objekti, ki se izbrišejo iz
zemljevida, se ne izbrišejo iz baze podatkov, kar omogoča vračanje karte na prejšnje stanje
[5] [25].

2.1.6.1 Vozlišče
Vozlišče (angl. node) je točka v prostoru in predstavlja ključni element v modelu podatkov
OSM. Sestavljajo ga točke v prostoru, definirano je z geografsko širino in dolžino in ''node
ID''. Vsi ostali gradniki in njihove lokacije temeljijo na vozlišču, ki je najbolj osnoven
geografski gradnik. Vozlišče lahko vsebuje več oznak, ki mu pripišejo pomen. Vozlišče
predstavlja geografsko točko, opisano z geografsko širino in dolžino v formatu zapisa
WGS 84. Primer enega vozlišča je prikazan v sliki 2.9. Vozlišču se lahko določi še tretjo
dimenzijo – višino. Z njimi se lahko označuje posamezne točke in njihove lastnosti: kraje,
mesta, prometne znake, semaforje, pa tudi točkovne gradnike – ''Point of Interest'', kot so:
spomeniki, drevesa, križišča, muzeji … Geografske koordinate vozlišča so zapisane v
standardu WGS84. Vsako vozlišče ima svojo geografsko širino in dolžino, zapisano v
decimalni obliki, do sedem decimalnih mest natančno. Koordinate vozlišča so zapisana v
stopinjah, s tem da se točkam zahodno od ničtega poldnevnika in točkam, ki se nahajajo
južno od ekvatorja, pripisuje negativen predznak pri zapisu geografske širine (angl.
latitude) in dolžine (angl. longitude) [28].
lat="46.0469463" lon="14.4991354"

Posledica tako velikega decimalnega zapisa je ločljivost zemljepisne širine približno ± 1
cm. Natančnost zapisa lokacije v OSM je mnogo večja kot natančnost osnovne naprave
GNSS. Vmesnik API ne omogoča možnosti preverjanja dvojnikov vozlišča, zato obstaja
verjetnost, da se dve vozlišči nahajata na popolnoma istem mestu. Zgolj v ta namen
obstajajo posebna orodja, ki preverjajo dvojnike vozlišč.
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Slika 2.9: Primer vozlišča – Zdravstveni dom

<osm version="0.6"
generator="CGImap 0.6.1 (10654 thorn-03.openstreetmap.org)"
copyright="OpenStreetMap and contributors"
attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright"
license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<node id="2019803225"
visible="true"
version="2"
changeset="22910541"
timestamp="2014-06-13T15:31:06Z"
user="Leo Club Ljubljana"
uid="2119802"
lat="46.0469463" lon="14.4991354">
<tag k="amenity" v="hospital"/>
<tag k="emergency" v="no"/>
<tag k="name" v="Študentski zdravstveni dom"/>
<tag k="wheelchair" v="yes"/>
</node>
</osm>

Primer 2.2: Zapis vozlišča v obliki XML

2.1.6.2 Pot
Pot predstavlja zaporedje dveh ali več vozlišč, ki vsebuje vsaj eno oznako, ali je del neke
relacije. Pot je ustvarjena iz najmanj dveh vozlišč, trenutna verzija sistema omogoča največ
2000 vozlišč. Največje možno število vozlišč je podano z namenom, da se ne ustvarja
predolgih poti, ki bi vplivale na zmogljivost strežnika OSM. Eno vozlišče lahko pripada
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več potem in ni omejitve pri tem, kolikim različnim potem lahko pripada (na primer:
križišče cest).
Pot definirajo sledeče informacije: ID poti, vidljivost (angl. visible), zgodovina urejanja,
številka verzije, število skupnih sprememb ter ime in ID uporabnika, ki je zadnji urejal. Na
koncu je podan še seznam oznak, ki definira vrsto ceste, ime ulice in smer premikanja.
Pri poteh se pričakuje, da je določen tudi njihov potek smeri, na primer: če smer poteka iz
prvega ustvarjenega vozlišča v drugo, se to označi s puščicami. Pot združuje več vozlišč v
urejeno zaporedje. Če prvi in zadnji element poti predstavljata isto vozlišče, je pot
sklenjena oziroma zaključena [1] [29].
Pot kot osnovni element ima več vrst, in sicer: odprto pot (angl. open way), sklenjeno pot
(angl. closed way) in območje (angl. area). Vsi trije primeri so prikazani na sliki 2.10,
potrebno je tudi vedeti, da vsaka črna pika predstavlja posamezno vozlišče.

Slika 2.10: Odprta pot, sklenjena pot in sklenjena pot z oznako, ki tvori območje [34]

Odprte poti se uporabljajo za prikazovanje linearnih objektov, to so ceste (slika 2.11),
železnice in reke.

Slika 2.11: Rimska cesta, označena z oranžno črto
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<osm version="0.6" generator="CGImap 0.6.1 (20209 thorn01.openstreetmap.org)"
copyright="OpenStreetMap and contributors"
attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright"
license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<way id="66452130"
visible="true" version="6" changeset="49109111"
timestamp="2017-05-30T16:41:50Z" user="Mark Martinec" uid="58976">
<nd ref="26571537"/>
<nd ref="4885973806"/>
<nd ref="26570310"/>
<nd ref="33379885"/>
<nd ref="260492961"/>
<nd ref="31303455"/>
<nd ref="4312381317"/>
<nd ref="1632640848"/>
<tag k="highway" v="residential"/>
<tag k="horse" v="yes"/>
<tag k="maxspeed" v="30"/>
<tag k="name" v="Rimska cesta"/>
<tag k="oneway" v="yes"/>
<tag k="source:maxspeed" v="SI:zone:30"/>
<tag k="surface" v="asphalt"/>
</way>
</osm>

Primer 2.3: Oblika zapisa XML Rimske ceste s pripadajočimi oznakami in ključi

Zaprta pot je tista, pri kateri je zadnja točka enaka prvi, kar predstavljata na primer
krožišče ali dirkališka steza. Drugi primer zaprte poti je zid, ograja ali živa meja, ki obdaja
neko zemljišče. Če je zaprta pot definirana s ključem ''area'' (area=yes), se to interpretira
kot območje (angl. area) ali mnogokotnik (angl. polygon). Območje je področje,
definirano znotraj zaprte poti, na primer površina parka ali pašnika. Cestno krožišče, kjer je
na sredini območje, zaraščeno s travo, predstavlja kombinirano območje več zaprtih poti
(angl. combined closed-polyline and area). Praktični primer takega krožišča je viden na
sliki 2.12 [29].
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Slika 2.12: Dvopasovno krožišče s travnato površino na sredini
<way id="307212660" visible="true" version="11" changeset="68429873"
timestamp="2019-03-22T22:37:33Z" user="marcoSt" uid="1281932">
<nd ref="1796914808"/>
<nd ref="1796914746"/>
<nd ref="1796914847"/>
<nd>
</nd>
<tag k="highway" v="primary"/>
<tag k="junction" v="roundabout"/>
<tag k="lanes" v="2"/>
<tag k="lit" v="yes"/>
<tag k="maxspeed:type" v="SI:urban"/>
<tag k="ref" v="11"/>
<tag k="surface" v="asphalt"/>
</way>
<way id="533406158" visible="true" version="1" changeset="53044476"
timestamp="2017-10-18T16:14:54Z" user="Joško Horvat" uid="2146151">
<nd ref="5174964147"/>
<nd ref="5174964146"/>
<nd ref="5174964145"/>
<nd>
</nd>
<tag k="landuse" v="grass"/>
</way>

Primer 2.4 Zapis XML kombiniranega območja več zaprtih poti. Uporabili smo ključ ''landuse'' z
vrednostjo ''grass'', ki določuje travnato površino znotraj krožišča
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2.1.6.3 Relacija
Relacija služi za definiranje logičnih odnosov med različnimi modeli podatkov. Členi
relacije so lahko vozlišča, točke in druge relacije. Relacija mora imeti najmanj eno oznako
(angl. tag) in en člen, vse skupaj mora biti podano v smiselnem zaporedju. En objekt je
lahko večkrat člen iste relacije, priporočljivo pa je, da se znotraj ene relacije ne uporabi več
kot 300 členov. Če je potrebnih več členov, se v ta namen ustvari več manjših relacij, ki se
povezujejo v ''super relacijo''. Slednje pravilo je postavljeno zaradi tega, da se lažje ureja
večje razdalje, saj se po navadi z velikimi relacijami izgublja stabilnost (prekinjajo se veze
med objekti), obenem pa kopičijo velike količine podatkov v bazi na strežniku [30].
Relacija je namenjena združevanju elementov (vozlišč ali poti), ki si delijo isto
informacijo. Zaradi dolgih poti, kot so recimo meje držav, mest, občin, narodnih parkov,
obale, jih je priporočljivo razdeliti na odseke. V tem primeru se poveže vse odseke s
pomočjo relacije, ki tako vsebuje skupne informacije vseh. Primeri relacije so: razvejana
cesta ali ulica (slika 2.13), dolge razdalje poti ali prepoved zavijanja v križiščih [30].

Slika 2.13: Primer uporabe relacije za prepoved zavijanja levo
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<way id="171963657" visible="true" version="8" changeset="56640671"
timestamp="2018-02-24T16:47:44Z" user="nebulon42" uid="461734">
<nd ref="1627183683"/>
<nd ref="3884437222"/>
<nd ref="3884437223"/>
<nd ref="16179380"/>
<tag k="cycleway" v="track"/>
<tag k="highway" v="primary"/>
<tag k="lanes" v="1"/>
<tag k="maxspeed" v="50"/>
<tag k="name" v="Zoisova cesta"/>
<tag k="oneway" v="yes"/>
<tag k="source:maxspeed" v="SI:urban"/>
<tag k="surface" v="paved"/>
</way>

Primer 2.5: Zapis XML poti (angl. way) Zoisove ceste

<node id="16179380" visible="true" version="10" changeset="65476216"
timestamp="2018-12-14T15:00:18Z" user="Mark Martinec" uid="58976"
lat="46.0460338" lon="14.5025718">
<tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Primer 2.6: Zapis XML vozlišča (angl. node) semaforiziranega križišča Zoisove ceste in Emonske
ceste

<way id="288306803" visible="true" version="4" changeset="60770105"
timestamp="2018-07-16T16:20:37Z" user="TheFatigue" uid="7514268">
<nd ref="16179380"/>
<nd ref="476567794"/>
<tag k="highway" v="residential"/>
<tag k="maxspeed" v="50"/>
<tag k="maxspeed:type" v="sign"/>
<tag k="name" v="Emonska cesta"/>
<tag k="surface" v="asphalt"/>
</way>

Primer 2.7: Zapis XML poti (angl. way) Emonske ceste
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<relation id="3825233" visible="true" version="1" changeset="22964816"
timestamp="2014-06-16T13:37:58Z" user="StefanB" uid="3834">
<member type="way" ref="171963657" role="from"/>
<member type="node" ref="16179380" role="via"/>
<member type="way" ref="288306803" role="to"/>
<tag k="restriction" v="no_left_turn"/>
<tag k="type" v="restriction"/>
</relation>

Primer 2.8: Združitev poti iz primerov 2.2, 2.4 in vozlišča iz primera 2.3 v relacijo, ki določa
prepoved zavijanja v levo

Relacije so namenjene temu, da uporabnik lahko določi lastnosti modelov podatkov, ki ne
morejo biti opisane s posameznim vozliščem ali potjo. Posamezni členi morajo imeti
definirano vlogo, ki opisuje njihov namen znotraj relacije, na primer: vlogi ''inner and
outer'' sta v multipoligonski relaciji uporabljeni za natančnejšo določitev, ali pot tvori
zunanji ali notranji del tega poligona. Slika 2.14 prikazuje enkalvo, območje C, ki pripada
območju B, v območju A. Uporabljena je relacija ''inner'' in ''outer''.

Slika 2.14: Primer enklave [35]

<relation id="1">
<tag k="type" v="boundary" />
<tag k="boundary" v="administrative" />
<tag k="land_area" v="administrative" />
<tag k="admin_level" v="2" />
<tag k="name" v="light green country A excluding C" />
<member type="way" id="AB" role="outer" />
<member type="way" id="AC" role="inner" />
</relation>
<relation id="2">
<tag k="type" v="boundary" />
<tag k="boundary" v="administrative" />
<tag k="land_area" v="administrative" />
<tag k="admin_level" v="2" />
<tag k="name" v="dark green country B also including C" />
<member type="way" id="AB" role="outer" />
<member type="way" id="AC" role="outer" />
</relation>

Primer 2.9: Zapis relacije ''inner'' in ''outer'' v obliki XML
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Obstaja več vrst relacij, od katerih se največkrat uporabljajo: pot (angl. route),
multipoligon (angl. multipolygon), meja (angl. boundary) in omejitev (angl. restriction).
Relacije se uporabljajo tudi za združevanje območij in kreiranje območij z luknjami.
Multipoligoni (angl. Multipolygons) so ena od dveh metod, ki predstavljajo območja (angl.
Areas) v OSM. Medtem ko je večina območij predstavljena kot sklenjena pot, se lahko
lastnosti območja ustvari tudi z uporabo multipoligon relacij. To metodo uporabljamo,
kadar je potrebno v območju izpostaviti notranja območja (luknja) ali pa druga območja,
kot je na primer otok na jezeru. Multipoligon se uporablja tudi takrat, kadar imamo v
obdelavi več kot 2000 vozlišč naenkrat.

2.1.6.4 Oznaka
Oznaka (angl. tag) je sestavljena iz ključa (angl. key) in vrednosti (angl. value). Oznake
opisujejo specifične lastnosti elementov (vozlišče, pot, relacija, spremembe) na
zemljevidu. Oznake so kodirane v zapisu UTF-8 [32], kar predstavlja način kodiranja
mednarodnega nabora znakov iz standarda za kodiranje znakov v računalništvu. Vsaka
oznaka ima lahko samo en ključ, to pomeni, da objekt ne more imeti več oznak, ki
označujejo isti ključ. Ključ se najpogosteje dodaja vrednosti, ki ga pobližje opiše, in se
zapiše v obliki: ključ=vrednost. Najbolj pogosto kartografirani objekti v OSM so ceste, ki
so v nekaterih območjih še zmeraj edini popisan objekt. Vse, kar se navezuje na cesto
(avtoceste, kolesarske steze, glavne ceste, pešpoti), uporablja ključ highway=*. Uporaba
ključa oziroma besede ''highway'' je lahko zelo zavajajoča za slovenske uporabnike, saj
prevod te besede pomeni avtocesto, v jeziku OSM (British English) pa označuje vsako
javno cesto, tudi stranske poljske poti [1] [31].

2.1.6.5 Oznaka referenc
Trenutno se za označevanje imen in oznak cest uporablja ključ ''ref'' s poljubno vrednostjo
(angl. value), kot je prikazano v preglednici 2.1. Namenjen je zapisovanju številk ali kod,
ki se uporabljajo v cestnem sistemu, najpogosteje se uporablja v primerih avtocestnih
uvozov in izvozov. Kot vrednost lahko zapišemo karkoli – določenih in potrjenih vrednosti
ni, ker je ta ključ namenjen specifičnemu poimenovanju, saj ima vsaka država posebej
ogromno število različnih poimenovanj za isto stvar. Ključ ''ref'' lahko uporabljamo pri
vozlišču, poti, območju in relaciji.
Preglednica 2.1: Ključ »ref« trenutno v uporabi [36]
Ključ (key) k=*
Ref

Splošna referenca

Int_ref

Mednarodna (angl. International) referenca

Nat_ref

Državna (angl. National) referenca

Reg_ref

Regionalna (angl. Regional) referenca

Loc_ref

Lokalna (angl. Local) referenca

Old_ref

Zastarela (angl. Old) referenca

Unsigned_ref
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<way id="182838389" visible="true" version="7" changeset="55127869"
timestamp="2018-01-03T12:41:15Z" user="gustavs" uid="2811440">
<nd ref="26398246"/>
<nd ref="1932069856"/>
<nd ref="26398247"/>
<nd ref="26398248"/>
<nd></nd>
<nd ref="3502422147"/>
<nd ref="26398262"/>
<nd ref="1932069864"/>
<tag k="highway" v="motorway"/>
<tag k="int_ref" v="E 61;E 70"/>
<tag k="lanes" v="2"/>
<tag k="maxspeed" v="130"/>
<tag k="name" v="A1 (Koper-Ljubljana)"/>
<tag k="oneway" v="yes"/>
<tag k="ref" v="A1"/>
<tag k="source:maxspeed" v="SI:motorway"/>
<tag k="surface" v="asphalt"/>
<tag k="toll" v="yes"/>
</way>

Primer 2.10: Zapis XML poti (angl. way) na odseku avtoceste z uporabo oznak ''int_ref'' in
''ref''.Uporaba oznake ''int_ref'' z vrednostjo v= E 70 predstavlja avtocesto Trst – Ljubljana –
Zagreb

2.1.6.6 Paket sprememb
Vsak paket sprememb je opredeljen s svojo številko, v katerem je vidna zgodovina urejanja
in spreminjanja podatkov. Funkcijo so uvedli za lažje prepoznavanje narejenih sprememb
na zemljevidu in za organiziranje novih popisov podatkov. Urejevalniki zemljevidov
avtomatsko ustvarjajo paket sprememb. Spletni naslov za dostopanje do paketa sprememb:
https://www.openstreetmap.org/changeset/<Changeset številka>
<osm version="0.6" generator="CGImap 0.6.1 (11415 thorn-02.openstreetmap.org)"
copyright="OpenStreetMap and contributors"
attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright"
license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">
<changeset id="29039236"
created_at="2015-02-23T08:56:12Z"
closed_at="2015-02-23T08:56:13Z"
open="false" user="FSKMTM" uid="2695393"
min_lat="46.0450015" min_lon="14.4933225"
max_lat="46.0451403" max_lon="14.4935146"
comments_count="0">
<tag k="imagery_used" v="Bing"/>
<tag k="created_by" v="iD 1.7.0"/>
<tag k="comment" v="Edited KMTM, FS, Uni-Lj"/>
</changeset>
</osm>

Primer 2.11: Zapis XML paketa sprememb
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Paket sprememb nam prikaže čas urejanja, kdaj se je pričelo z urejanjem, kdaj se je
urejevalnik zaprl, kdo je urejal, v katerih mejnih pogojih so bile narejene spremembe na
zemljevidu, s katerim urejevalnikom, ob koncu so podani tudi različni komentarji. Za
vpogled v dejanske spremembe na zemljevidu je potrebno odpreti datoteko XML, ki
prikazuje vse narejene spremembe o podatkih zemljevida [33].

2.2 Prometne nezgode
Prometne nezgode predstavljajo v današnjem svetu velik izziv – tako za analiziranje kot za
preventivno odpravljanje posledic le-teh. S popisom prometnih nezgod, natančnejšim
določanjem njihovih lokacij, vzrokov in drugih dejavnikov, ki so vplivali na nastanek, se
lahko veliko pripomore k izboljšanju stanja in preprečevanja prometnih nezgod.
Policija zbira podatke o prometnih nezgodah od leta 1994 dalje. Podatki so pridobljeni iz
javno dostopnih virov (Policija, Geodetska uprava Republike Slovenije). Popisane
prometne nezgode se lahko omeji glede na različne kriterije – lokacijo, vrsto in posledice,
udeležence in njihove poškodbe. Aplikacija za delovanje potrebuje spletni brskalnik in
odprtokodna orodja, kot sta OSM in OpenLayers [13].
Prometno nezgodo lahko opredelimo na več načinov. 109. člen Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCp) [14] opredeljuje prometno nesrečo kot nesrečo na javni cesti ali
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo vsaj eno
premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana
ali je nastala materialna škoda. Priročnik varne vožnje prometno nezgodo definira na
podlagi treh pogojev – če eden izmed pogojev ni izpolnjen, se dogodek ne šteje za
prometno nesrečo. Trije pogoji, ki definirajo prometno nesrečo [10], so:
1. Nezgoda, ki se pripeti na javni ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet (to so nekategorizirane ceste z zgrajenim in utrjenim voziščem, ki so
dostopne vsem udeležencem cestnega prometa, razen nekategoriziranih cest in
kolovoznih poti brez zgrajenega vozišča).
2. Nezgoda, v kateri je udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo.
3. Nezgoda, v kateri je nastala materialna škoda, ali se je kdo telesno poškodoval ali
umrl.

2.2.1 Delitev prometnih nezgod
Prometne nezgode se v glavnem delijo na štiri kategorije [10]:
‐ I. kategorije (prometna nezgoda, pri kateri je nastala samo materialna škoda);
‐ II. kategorije (prometna nezgoda, pri kateri se je najmanj ena oseba telesno
poškodovala)
‐ III. kategorije (prometna nezgoda, pri kateri se je najmanj ena oseba hudo telesno
poškodovana;
‐ IV. kategorije (prometna nezgoda, pri kateri je nekdo umrl ali je zaradi posledic
prometne nezgode umrl v 30 dneh po nezgodi).
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2.2.2 Podatki o prometnih nezgodah
Podatki o dogodkih in udeležencih prometnih nezgod so popisani v Bazi podatkov o
prometnih nezgodah (BPN) [37], s katerimi upravlja Policija. Javna agencija RS za varnost
prometa je osrednja institucija za varnost prometa, ki izvaja tudi raziskovalne, analitske in
razvojne naloge s področja varnosti cestnega prometa. V sodelovanju s Fakulteto za
strojništvo je razvila aplikacijo Zemljevid prometnih nesreč, ki smo ga podrobneje
predstavili v poglavju 3.1. Aplikacija prikaže tabelo s podatki, poda vrsto dogodka,
lokacijo, vrsto cestišča, na kateri se je nezgoda zgodila, informacije o udeležencih, starosti,
spolu, dolžini vozniškega staža, njihovi vlogi v dogodku, teži poškodb ter opiše njihovo
psihofizično stanje [15].
Informacije iz baze podatkov so prikazane v oblačku na zemljevidu glede na vir podatkov,
in sicer [18]:
‐ prometne nezgode;
‐ statistične regije (podatki o statistični regiji, v katero spada območje);
‐ občine (podatki o občini, v katero spada območje);
‐ državne ceste;
‐ metraže državnih cest (podatki o metražah/stacionažah državnih cest na območju);
‐ povprečni letni dnevni promet – PLDP;
‐ podatki o cestah gospodarske javne infrastrukture – občinske in ostale ceste.

2.3 Prometna infrastruktura
Ceste se v Sloveniji delijo na državne (6710 km), s katerimi upravlja Direkcija RS za ceste
(DRSC), in občinske (32360 km), ki so v upravljanju občin. Poleg cest prometno omrežje
vsebuje tudi železniške proge z namenom analize nezgod, ki potekajo pri prehodih čez
železniško progo. Skupna dolžina javnega cestnega prometnega omrežja v Republiki
Sloveniji meri več kot 39000 km. Državne ceste sestavlja omrežje avtocest (657 km), hitrih
cest (93 km), glavnih cest (831 km) in regionalnih cest (5129 km). Avtoceste in hitre ceste
v Republiki Sloveniji upravlja Družba za avtoceste RS, d. d. (DARS), glavne in regionalne
Direkcija RS za ceste, lokalne ceste pa občine [16].
Državne ceste, v katere so vključene tudi avtoceste, so označene z unikatnimi oznakami in
razdeljene na krajše odseke, od katerih ima vsak svojo oznako. Omenjeni odseki imajo
natančneje določeno stacionažo v metrih. Na državnih cestah zato geolokacija dogodkov
navadno ni problematična. Za lociranje dogodkov na občinskih cestah pa se pojavi
problematika tam, kjer policija za oznako uporabi najbližjo hišno številko, ki je od mesta
dogodka lahko oddaljena več metrov [13].

2.3.1 Kategorije javnih cest
Kategorija javne ceste določa funkcije javnih cest in opredeljuje njene tehnične in druge
lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in okolju prijazno odvijanje prometa na nekem
prostoru [17].
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Državne ceste se kategorizirajo na:
‐ Avtoceste (AC) so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil in so sestavni
del avtocestnih povezav s sosednjimi državami.
‐ Hitre ceste (HC) so namenjene prometu motornih vozil in s svojimi prometnotehničnimi elementi omogočajo hitro odvijanje daljinskega prometa med
najpomembnejšimi središči regionalnega prometa.
‐ Glavne ceste I. reda, s skrajšano oznako G1, so namenjene prometnemu
povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena.
‐ Glavne ceste II. reda, s skrajšano oznako G2, so namenjene povezovanju med
središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali
višje kategorije.
‐ Regionalne ceste I. reda, s skrajšano oznako R1, so namenjene prometnemu
povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na
državne ceste enake ali višje kategorije.
‐ Regionalne ceste II. reda, s skrajšano oznako R2, so namenjene prometnemu
povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste
enake ali višje kategorije.
‐ Regionalne ceste III. reda, s skrajšano oznako R3, so namenjene prometnemu
povezovanju središč lokalnih skupnosti, za državo pomembnih turističnih in
obmejnih območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali višje
kategorije.
‐ Regionalne turistične ceste, s skrajšano oznako RT [20].
Občinske ceste se kategorizirajo na:
‐ Lokalne ceste (LC) so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih
občinah;
‐ Javne poti (JP) so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občinah in ne
izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim
vrstam udeležencev v prometu.
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3.1 Podatki o prometnih nezgodah
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa nudi javno dostopno spletno
aplikacijo Zemljevid prometnih nesreč [56]. Namenjena je pregledovanju podatkov o
prometnih nezgodah na področju Republike Slovenije v obdobju od leta 1994 do zadnjega
vnosa v bazo podatkov. Spletna aplikacija je bila razvita v Katedri za modeliranje v tehniki
in medicini na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani [18].
Prek uporabniškega vmesnika (slika 3.1) je uporabnikom na voljo prikaz na zemljevidu in
obrazec za vnos kriterijev za omejitev prikaza. Zemljevid omogoča nastavitev prikaza
tako, da so na voljo različne podlage in podatkovni sloji. Podlage vključujejo pregledne in
topografske karte ter ortofotografski posnetek, podatkovni sloji pa različne vrste cest,
železnice, vode, meje občin in regij, obrise stavb, imena topografskih značilnosti ter
podatke o prometnih nezgodah.

Slika 3.1: Spletna aplikacija za pregledovanje podatkov o prometnih nezgodah [18]
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Podatki, ki so uporabljeni za pripravo spletne aplikacije, so pridobljeni iz različnih virov,
in sicer Baze podatkov o prometnih nezgodah (Policija), Geodetske uprave Republike
Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na zemljevidu so prikazane
samo tiste nezgode, ki imajo v podatkovni bazi pravilno določeno geolokacijo (geografske
koordinate, objekti s hišno številko ali stacionažo državne ceste). Ostale nezgode so iz
prikaza izpuščene [18].

3.1.1 Podatkovni sloji zemljevida
Po prvem nalaganju aplikacije je vključen samo sloj z nezgodami. Podatkovne sloje za
prikaz uporabnik izbere s klikom na ustrezna polja v meniju. Trenutno prikazani
podatkovni sloji so označeni s kljukicami v ustreznih poljih [18].
Poleg podlage je na zemljevidu mogoče prikazati poljubno kombinacijo naslednjih
podatkovnih slojev:
‐ hidrografija (stoječe in tekoče vode),
‐ ceste iz registra gospodarske javne infrastrukture z označenimi imeni odsekov cest,
‐ državne ceste (državne ceste in avtoceste z izpisanimi številskimi oznakami
odsekov cest),
‐ železnice (železniške proge),
‐ stavbe (grafični podatki o stavbah s hišnimi številkami iz katastra stavb),
‐ imena topografskih značilnosti,
‐ občine (meje občin),
‐ regije (meje statističnih regij) in
‐ nezgode (mesta dogodkov iz baze prometnih nezgod z označeno klasifikacijo
zadnjega dogodka).

3.1.2 Prikaz informacij na zemljevidu
Prometne nezgode so na zemljevidu označene z dvema različnima simboloma, ki se
ločujeta po barvi. Nesrečo z lokacijo izven vozišča na objektu s hišno številko predstavlja
simbol rumene barve z rdečim robom . Nesrečo z lokacijo, ki ni vezana na objekt s hišno
številko, pa predstavlja simbol zelene barve z rdečo obrobo , lokacijo se pridobi iz
stacionaže (državne ceste) ali z drugimi načini geolociranja [38].
S klikom na posamezno informacijo na zemljevidu so uporabniku na voljo različne vrste
informacij, kot je prikazano na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Podatki o prometni nezgodi, ki se prikažejo v oblačku

Prikazani so podatki o prometnih nezgodah, statističnih regijah, občinah, državnih cestah,
metražah državnih cest, informacije o povprečnem letnem dnevnem prometu in podatki o
GJI.
Zaradi omejenega prostora so nekatere vrednosti v preglednicah 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5
zapisane s skrajšanimi oznakami [18].
Preglednica 3.1: Vrsta vozišča, na katerem se je zgodila prometna nezgoda [38]

vozišče

AH
AN
AZ
MA
OS

hrapav asfalt/beton
neraven asfalt/beton
zglajen asfalt/beton
makadam
ostalo

DC
LC

državna cesta
lokalna cesta

Preglednica 3.2: Oznaka vrste ceste [38]
DC
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Preglednica 3.3: Vrste ceste, na kateri se je zgodila nezgoda [38]

vrsta ceste

0
1
2
3
4
5
A
H
L
M
N
R
T
V
C

avtocesta
glavna cesta I. reda
glavna cesta II. reda
regionalna cesta I. reda
regionalna cesta II. reda
regionalna cesta III. reda
avtocesta – stara
hitra cesta
lokalna cesta
magistralna cesta – stara
naselje z uličnim sistemom
regionalna cesta – stara
turistična cesta
naselje brez uličnega sistema
izven naselja

Preglednica 3.4: Vrsta naselja na kraju nezgode [38]
naselje

D
N

v naselju
izven naselja

A
C
E
K
M
N
O
P
R
T
V
Z
Ž

avtobusna postaja
cesta
železniško postajališče
kolesarska steza – pločnik
krožno križišče
naravno okolje
naravovarstveno območje
parkirni prostor
križišče
predor
vlak
prehod za pešce
železniški prehod

Preglednica 3.5: Vrsta kraja nezgode [38]

kraj
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3.1.3 Izbrani kriteriji prikaza podatkov
Kriteriji so združeni v različne skupine, in sicer: čas in prostor, tipologija, cesta, udeleženci
in ostale funkcije. Za potrebe naše raziskave bomo podrobneje opredelili kriterij cest.
Prometne nezgode so lahko omejene glede na različne parametre ceste:
‐ vrsta ceste (seznam vrste cest),
‐ naselje (v naselju ali izven),
‐ kraj (vrste mikrolokacij),
‐ oznaka ceste,
‐ oznaka odseka in
‐ stacionaža (interval v metrih od–do v izbranem odseku).

3.2 Dokumentiranje prometnih nezgod
3.2.1 Policijski zapisnik
Obstoječi zapisnik je osnovni dokument, vnaprej pripravljen formular, v katerega policist
vnese zahtevane podatke o prometni nezgodi. Sestavljen je iz treh delov: prvi del vsebuje
podatke o prometni nezgodi, drugi del popiše udeležence, tretji del vsebuje podatke o
udeleženih vozilih.
V diplomski nalogi bomo podrobneje predstavili prvi del zapisnika, v katerem bomo
analizirali posamezne kategorije, ki popišejo podatke o prometnih nezgodah, za katere
bomo ugotovili, ali bi jih bilo s sistemom OSM in drugimi metodami mogoče izboljšati in
natančneje opredeliti.

3.2.1.1 Podatki o prometni nezgodi
Policist mora na kraju prometne nezgode popisati datum, uro, teritorialno enoto in
obkrožiti, ali se je prometna nezgoda zgodila v naselju ali izven. Pri razdelku ''lokacija''
nato natančneje popiše, kje se je prometna nezgoda zgodila. Policist si pri popisu lokacije
za hitrejše označevanje pomaga s šifrantom kategorij cest in naselij.
V primeru, da se je prometna nezgoda zgodila v naselju z uličnim sistemom (N), policist
poda ime naselja, ulice in stacionažo v metrih, sicer označi lokacijo z najbližjo hišno
številko, kar pa, kot je navedeno na sliki 3.3 in sliki 3.4, ni vedno najbolj natančno,
posledično je zaradi tega onemogočeno natančnejše določanje lokacije. V primeru, da se je
prometna nezgoda zgodila v naselju brez uličnega sistema (V), policist poda zgolj ime
naselja in stacionažo v metrih, če ta ni označena, je princip lociranja določen s hišno
število. Pri prometni nezgodi, ki se je zgodila izven naselja na državni cesti, policist označi
vrsto ceste, številko ceste, odsek in stacionažo v metrih. Prometno nesrečo, ki se je zgodila
na občinski cesti, opredeli le z najbližjo hišno številko, ki je, kot je navedeno na sliki 3.3,
velikokrat nenatančna in daleč proč od dejanskega kraja nezgode.
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Slika 3.3: Lokacija prometne nezgode, označena z najbližjo hišno številko

Kraj prometne nezgode prikaže mesto, kjer se je zgodila prometna nezgoda. V bazo
podatkov se kraji oziroma mesta nezgod vnašajo s šifranti.

Slika 3.4: Oznaka prometne nezgode na naslovu s hišno številko navaja kraj dogodka – prehod za
pešce. Pod to hišno številko so prikazani trije prehodi za pešce

Naslednji razdelki policijskega zapisnika imajo šifrante z opisi že podane, zato policist
zgolj obkroži najprimernejši razlog bodisi vzroka ali tipa prometne nezgode, kakšno vreme
je bilo, stanje prometa in vrsto ter stanje vozišča. Za natančnejšo opredelitev in popis
nezgode sta policistu na voljo še dva opisna razdelka, in sicer površina ceste in križišče.
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V diplomski nalogi bomo podrobneje predstavili naslednje šifrante: vrsto vozišča, površino
ceste, širino prometnih površin in druge meritve terena, križišče in prometno signalizacijo.
V razdelku o popisu prometne nezgode policist obkroži podatek o vrsti in stanju vozišča,
kjer se je zgodila prometna nezgoda.
Policist površino ceste označi zgolj opisno z že podanimi podatki, zapisati mora zgolj
število prometnih pasov. Opisno površino ceste lahko poda z naslednjimi karakteristikami:
Vozišče z nedeljenim – deljenim voziščem za dvosmerni promet, ločeno fizično ali z
označbami na vozišču, število prometnih pasov, za enosmerni promet, s prepovedjo
prometa, s kolesarsko stezo, s hodniki za pešce – v nivoju, dvignjeni, z robniki, asfaltirani
makadamski.
Rubrika ''križišče'' iz policijskega zapisnika od policista zahteva zgolj podčrtovanje
ustreznih podatkov. Na voljo so naslednje možnosti izbire:
KRIŽIŠČE: pregledno, nepregledno, OVINEK: pregleden, nepregleden, s pravilnim –
nepravilnim – nasprotnim prečnim nagibom, CESTA: ravna, zožena, klanec v vzponu – v
padcu, vboklina – izboklina, na nasipu, v vkopu, most, nadvoz – podvoz, PREHOD ZA
PEŠCE: pravilno – pomanjkljivo opremljen, dobro – slabo viden, ni prehoda za pešce,
PREHOD ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO: z zapornicami – brez zapornic, z – brez svetlobne
signalizacije, signalizacija dela – ne dela, prehod je pregleden – nepregleden, PREDOR:
razsvetljen, slabo razsvetljen, nerazsvetljen, DELO NA CESTI: pravilno – pomanjkljivo
zavarovano, nezavarovano.
V naslednjem razdelku zapisnika policist natančno opiše in skicira širino vozišča, smernih
vozišč, prometnih in drugih pasov, bankin, kolesarskih stez oziroma poti, pločnikov, višino
in globino bankine, poda meritve jarkov, nasipov, višino žive meje in podobno.
Opremljenost ceste s prometno signalizacijo policist natančno opiše in skicira tako, da
poda ime in številko prometnega znaka, na primer prometni znak križišče s prednostno
cesto št. II-1 z morebitnimi pomanjkljivosti, če je le-ta slabo viden ali poškodovan. Poleg
vertikalne prometne signalizacije policist popiše tudi horizontalno prometno signalizacijo,
kjer navede ime in št. označbe na vozišču – neprekinjena ločilna črta V-1 ter morebitno
slabšo vidljivost le-te. Prometno signalizacijo se opredeli tudi s svetlobnimi prometni znaki
za urejanje prometa vozil – ali so bili vklopljeni, kakšna luč je gorela ...
V nadaljevanju policijskega zapisnika sledita še dva razdelka, in sicer sprememba kraja
nezgode in položaj vozil, ponesrečencev ter sledi. V drugem in tretjem delu pa so
podrobneje podani podatki o udeležencih in vozilih na treh straneh, ki zajemajo kar nekaj
karakteristik o vrstah udeležencev, poškodbah, ravnanju, lastništvu vozil, podatke o
pnevmatikah, materialni škodi in tako dalje.

3.2.2 VALT metoda
Metodo za obravnavanje prometnih nezgod VALT so ustanovili na Finskem pod okriljem
Traffic Safety Committee of Insaurance Companies. Njeni začetki segajo v leto 1998, ko
so različni strokovnjaki začeli z raziskavami za povečanje prometne varnosti. Metoda
temelji na prejšnjih izsledkih raziskav iz leta 1992, ker pa se tehnologije za proučevanje
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prometnih nezgod nenehno posodabljajo, se je metoda nadgradila tako, da pri obravnavi
prometnih nezgod sodeluje več strokovnjakov, ki vsak s svojega stališča prispevajo k
raziskavi. Glavni namen metode je postaviti skupne pogoje in omejitve pri analizi
prometnih nezgod. Razvita je bila s strani komiteja za varnost prometa in zavarovalniških
agencij, skupaj z oblastmi, ki upravljajo ceste in z organizacijami za raziskavo prometnih
nezgod [2].
Metoda VALT je standardizirana, multidisciplinarna, podrobna raziskovalna metoda za
raziskave prometnih nezgod. Pri raziskavi sodeluje več strokovnjakov z različnih področij,
to so: prometni policist, strokovnjak za vozila, strokovnjak za ceste, zdravnik in psiholog.
Poleg naštetih osnovnih strokovnjakov, ki sestavljajo raziskovalno skupino, se lahko
zahteva vpoklic tudi drugih strokovnjakov: specialist za železnice in železniški promet,
strokovnjak za avtobuse, svetovalec za varnost vozil, strokovnjak komercialnega prometa
in strokovnjak prometne medicine. Metoda se izvaja takoj po nastanku prometne nezgode
na sami lokaciji. Preiskava se primarno izvaja v primerih, ko so v nezgodi nastale smrtne
žrtve, uporablja pa se lahko tudi v posebnih primerih nezgod brez smrtnih žrtev z
namenom izboljšanja prometne varnosti. Metoda vsebuje naslednje postopke:
‐ alarmiranje preiskovalne skupine,
‐ določevanje nalog posameznih članov,
‐ obrazce in opremo za raziskovanje,
‐ preiskovalne tehnike,
‐ rekonstrukcijo nezgode,
‐ podatkovno analizo,
‐ analizo ključnih dogodkov in dejavnike tveganja,
‐ model končnega poročila,
‐ primere končnih poročil,
‐ opis podatkov in
‐ predloge za izboljšanje prometne varnosti.
Priročniki in programi za izvajanje metode VALT so brezplačni za vladne organizacije in
lokalne oblasti. Za uporabo te metode se zahteva ustrezno izobraževanje, ki je potrjeno s
strani lastnikov metode.
V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili na raziskovalno področje za ceste in popisali
delo strokovnjaka, ki je zadolžen za analizo, in podrobneje predstavili obrazec, po katerem
strokovnjak popiše kriterije za nastanek prometne nezgode.
Strokovnjak za ceste je zadolžen za obravnavo dejavnikov, ki vplivajo na cestišče, kjer se
pripeti prometna nezgoda. Preučuje stanje cestišča in poda razloge za nastanek nezgode
zaradi vpliva cestišča. Na podlagi meritev, ki zavzemajo sledi zavornih poti, zdrsov in
trkov, pripravi skico udeleženih vozil in lokacije. Pripravi tudi izračune posameznih
sekvenc dogodka prometne nezgode. Poskuša razložiti tudi zvezo dejavnikov tveganja za
nastanek nezgode v povezavi s cestiščem in prometno infrastrukturo.

3.2.2.1 Obrazec za preiskavo prometne nezgode VALT
Obrazec za raziskavo, izdelan leta 2003, označen z oznako T1 [2], ki ga strokovnjak za
ceste uporablja, je sestavljen iz več razdelkov. Najprej strokovnjak popiše osnovne podatke
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prometne nezgode, kot so: čas, kraj, številka prometne nezgode, imenovanje raziskovalne
skupine, udeležence nezgode in ime strokovnjaka, ki je zadolžen za preiskavo.
V prvem razdelku se opredeli kraj nezgode s sledečo vsebino:
‐ občina,
‐ vas oziroma mestno okrožje,
‐ vrsta oziroma številka ceste,
‐ številka odseka ceste,
‐ razdalja med krajem nezgode in začetkom odseka,
‐ naslov,
‐ križišče cest, številka ali ime ulice in
‐ GNSS koordinate kraja nezgode (podani sta dve polji za vpis koordinat z oznakama
x, y., ni definirano, ali je potreben vnos v stopinjah, minutah, sekundah ali v
decimalnih stopinjah).
V drugem razdelku se zgolj označi podane predloge vrste cest. Oblika zapisa je
izpopolnjena in vsebuje natančno razdelane oznake.
A B Udeleženec
01
glavna cesta I. reda
02
glavna cesta II. reda
03
regionalna cesta
04
povezovalna cesta
05
glavna ulica
06
povezovalna ulica
07
drugo
08
zasebna cesta ali zemljišče (dvorišče)
09
kolesarska steza ali pot za pešce
10
zunanja steza
11
železnica
88
ostalo
Razvrstitev prečnih cest je podana v sledeči obliki:
A B Udeleženec
01
križišče dveh cest
02
avtocesta
03
hitra cesta
04
prehitevalni pas
05
dvopasovna cesta
06
širokopasovna cesta
07
ozka štiripasovna cesta
08
območje, rezervirano za letalske operacije
88
ostalo
Lokacijo nezgode na cesti se opredeli z naslednjimi podanimi možnostmi izbire:
‐ vozni pas,
‐ križišče,
‐ postajališče javnega prometa,
‐ prehitevalni pas,
‐ zasebno zemljišče ali dvorišče,
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‐
‐
‐
‐
‐

delovišče, delo na cesti,
železniški prehod,
parkirišče,
počivališče in
ostalo.

Navede se tudi bližnjo okolico kraja prometne nezgode, in sicer:
‐ bivalni okoliš, hiše,
‐ bivalni okoliš, stanovanjski bloki,
‐ industrijska cona,
‐ trgovski centri,
‐ kmetijske in gozdarske površine in
‐ ostalo.
Popiše se, ali je lokacija prometne nezgode naseljena v določenih merah ali ne. Na voljo je
tudi razdelek, kjer se popiše, kako je po mnenju strokovnjaka do prometne nezgode prišlo.
Obrazec z oznako T2 [2] popisuje karakteristike ceste glede na smer prihoda udeleženca.
Postavitev ceste se opredeli z naslednjimi možnostmi izbire:
A B Udeleženec
1
ravnina
2
začetek zavoja
3
zavoj
4
konec zavoja
5
začetek ravnine po zavoju
8
ostalo
Podrobneje se označi tudi zavoj – levi ali desni – ter radij zavoja. Na voljo je izbira
različnih nivojev ceste, in sicer ali poteka po ravnini, se vzpenja ali spušča, se prelomi čez
greben ali gre skozi dolino. Izbira se tudi med primeri različnih geometrijskih vplivov, kot
na primer radij zavoja, prečni nagib, nenadna optična ovira, mrtvi kot v ovinku ali pri
prelomu ceste. V nadaljevanju se popiše še vozišče, in sicer število vozišč v eno smer,
širina utrjenih površin ob cestišču (bankina ali odstavni pas), naklon, enosmerno ali
dvosmerno vozišče. Podrobneje se določi tudi vrsto ločevanja pasov, in sicer s sredinsko
črto, cestnim otokom, ograjo, ločevalnim pasom.
Natančneje se opredeli površino vozišča:
‐ utrjeno vozišče,
‐ asfaltirano vozišče,
‐ gramoz, makadam,
‐ kamnito tlakovano,
‐ beton in
‐ ostalo.
Obrazec T3 [2] je namenjen popisu vidljivosti, v metrih je potrebno navesti, kakšna je bila
vidljivost obeh udeležencev glede na hitrost, kakšni so bili vremenski pogoji, podani pa so
tudi cestni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo vidljivosti:
‐ izbočeno (konveksno) cestišče,
‐ skala,
‐ drevesa, gozd,
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‐
‐
‐
‐
‐

ograja,
živa meja,
zgradbe,
prometni znaki in
ostalo.

Obrazec T4 [2] vsebuje podatke o prometnih znakih, vrste hitrostne omejitve, semaforje,
stanje in trenje cestišča. Prometni znaki so našteti s številkami iz kataloga oznak in jih je
potrebno opisno izbrati. Potrebno je podrobneje opredeliti vrsto hitrostne omejitve, ali jo
določa vrsta ceste, vremenski pogoji, ali je zgolj začasna zaradi dela na cesti oziroma
zoženja cestišča, ali pa veljajo ob določenih urah posebne omejitve, pa tudi, ali se ta nahaja
v naselju ali izven. Določiti je potrebno tudi črto, ki ločuje vozne pasove (bela ali rumena,
oziroma je ni). Popisati je potrebno tudi, kako na gosto so postavljeni prometni znaki in
kakšna je razdalja med njimi. V razdelku ''razmere na cestah'' se izbere, ali so veljali
zimski ali poletni pogoji na cestišču (temperatura nad ali pod 0° Celzija), ali je bila na
cestišču stoječa voda, snežna površina in ostale posebne razmere (led ali snežna brozga).
Trenja cestišča je potrebno zapisati kot predvideno in izmerjeno – za oba udeleženca
prometne nezgode. Opredeliti je treba tudi, ali se koeficient trenja cestišča spreminja
vzdolžno ali prečno glede na smer gibanja. Možno je tudi izbrati pogoje cestišča za
mikrolokacijo, s katero se opredeli, ali se je nezgoda zgodila v senčnem delu ceste, kjer je
na primer vlaga vplivala na spolzko vozišče.
Obrazec T5 [2] je namenjen popisu stanja cestišča v zimskem času, kjer se določi, kako je
cestišče spluženo v eno ali v obe smeri, ali je posuto s soljo ali z drugimi sredstvi proti
zmrzovanju, ali je to posuto na asfaltno ali ledeno ali zasneženo podlago, popisati je
potrebno tudi višino in obliko snežnih bankin, ki nastanejo kot posledica pluženja in
vplivajo na preglednost in širino ceste, vidljivost prometnih znakov, če so vidne poškodbe
(luknje) na cestišču zaradi zapadlega snega in tako dalje.
Obrazec T6 [2] se uporablja za popis vremena in svetlobe. Popiše pa se tudi vrsto
infrastrukture oziroma ovire, v katero se je udeleženec zaletel, v kolikor je do tega prišlo.
Objekti, ki so na voljo za sledeči popis, so:
‐ varnostna ograja,
‐ standardni prometni znak oziroma nosilec,
‐ steber javne razsvetljave,
‐ druge obcestne oznake, površine <1 m2,
‐ druge obcestne oznake z večjimi nosilnimi oporami,
‐ nadvozne oznake,
‐ most, portal, zid in drugo,
‐ križišče,
‐ drevesa,
‐ cestni vseki, stene,
‐ kanali, jarki,
‐ drugo in
‐ nedefinirano.
V kolikor udeleženec trči v varnostno ograjo je potrebno določiti vrsto te varnostne ograje,
in sicer:
‐ ograja z jeklenimi nosilci (W300),
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ograja z jeklenimi nosilci (W230 160 mm nosilec),
ograja z jeklenimi nosilci (W230 100 mm nosilec),
ograja z nosilcem iz kvadratnega profila,
ograja iz jeklenic,
jeklena ograja s cevastimi profili,
betonska ograja,
varnostna ograja na mostu – nizka ali visoka in
ostalo.

V primeru, da se je nezgoda zgodila na začetnem ali končnem delu neke ograje, je
potrebno to nazorno opredeliti, in sicer, ali so konci ograje izpostavljen ali skriti, ali je
zaokrožena navzven ali navznoter, kakšen je naklon ... Če se je udeleženec zaletel v steber
javne razsvetljave, je potrebno natančno podati, iz kakšnega materiala je steber, kakšne
oblike je, pa tudi, kakšen je njegov temelj in namen (razsvetljava, električni vod,
telefonska linija, kombinacija vsega).
Obrazec T7 [2] se začne s popisom gostote prometa v času prometne nezgode. Navesti je
potrebno: ali je promet normalno prevozen, ali je čas prometne konice, če so prometni
zastoj zaradi različnih razlogov (vsakodnevnega prometa ali izrednih dogodkov), ali je
lokalni promet povečan zaradi določene situacije, ali je ta miren zaradi različnih dogodkov.
V nadaljevanju obrazca sledi razdelek o cestišču, ali se je to v zadnjih treh letih kaj
spremenilo, na primer z novo prometno signalizacijo, ureditvijo smeri vožnje, uvedbo
semaforja, spremembo prednostnih cest, prometnih znakov, širine voznega pasu, križišča
ali druge spremembe večjega pomena. Navesti je potrebno tudi prometne nezgode v
zadnjih petih letih, v kolikor so se na tej lokaciji pripetile, in druge vidike, vezane na
dogodek.
Obrazec T8 [2] je namenjen natančnejšemu opisu vrste križišča, v kolikor se je prometna
nezgoda tam zgodila. Navedene so naslednje možnosti izbire križišč: krožišče, ločeno
križišče v prednostnih smereh, križišče z dodatnim pasom za zavijanje, križišče z dodatnim
pasom za zavijanje v obeh smereh, križišče enakovrednih cest, križišče s prednostno cesto,
avtocestni razcep in drugo.
Popisati je potrebno tudi preglednost v križišču iz smeri vseh udeležencev prometne
nezgode, kakšni so prometni znaki v njihovi smeri gibanja, kdo ima prednost, kdo zavija v
desno, levo in tako dalje.
Obrazec T9 [2] se uporablja za prometne nezgode, kjer so bili udeleženi pešci in kolesarji.
Popiše se vrsto, višino in površino pločnika ali kolesarske steze. Na voljo so natančnejši
popisi, kako površine, namenjene pešcem in kolesarjem, potekajo v relaciji s cesto, ali se
sekajo, križajo, združijo ali potekajo ločeno in tako dalje. Obenem je potreben popis stanja
lokacije, kjer je do prometne nezgode prišlo, ali je lokacija opremljena s prometnimi
oznakami, ali je pešec oziroma kolesar upošteval prometne predpise, kako se pot, po kateri
je prišlo do prometne nezgode, zaključi oziroma nadaljuje v primerjavi z glavno ali drugo
cesto. Ob koncu je podana še možnost, da strokovnjak sam preceni, kakšno je stanje
oziroma lokacija, na kateri se je pripetila prometna nezgoda in kako bi bilo to mogoče
izboljšati.
Obrazec T10 [2] je namenjen skici dogodka, ki mora vsebovati izmerjene vrednosti v
posameznih korakih (stanje pred, med in po nezgodi). Naslednji del obrazca T11 [2] se
uporablja za popis dejavnikov tveganja, ki so bili opaženi med preiskavo, in vsebuje
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nasvete za izboljšanje prometne varnosti v prihodnje. Kot dodatek k temu obrazcu je dodan
še seznam, po katerem strokovnjak gradi svojo preiskavo. Podani so posamezni koraki, ki
pripomorejo k sistematičnemu poteku preiskave.

3.2.3 DaCoTA
Poglobljen postopek preiskovanja prometnih nezgod, iz katerega izhaja metoda DaCota, je
osnovan na znanju in izkušnjah več evropskih držav. V projektu, ki je namenjen
izboljšanju prometne varnosti, sodelujejo naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. Prvotna zasnova je
bila zastavljena v okviru programa ''SafetyNet'' [55] pod okriljem Evropske komisije med
leti 2004 in 2008. Postopek preiskovanja je bil preizkušan in izboljšan v projektu DaCoTA
(angl. Road safety Data Collection, Transfer and Analysis), kjer se je izoblikovalo
vseevropsko omrežje za preiskovanje prometnih nezgod. V letih od 2010 do 2012 se je
DaCoTA uveljavila v splošni rabi. Glavna naloga DaCoTA delovnega paketa 2 (angl.
Work package 2 ) je bila oblikovanje skupne metode za preiskovanje prometnih nezgod ter
ustvarjanje in izobraževanje novih preiskovalnih delovnih skupin v Evropski uniji. V tem
delovnem paketu se je smiselno usklajevalo postopke za poglobljeno preiskovanje
prometnih nezgod in izobraževalne procese za bodoče uporabnike. Ekipe, ki so bile
usposobljene za tovrstno preiskovanje prometnih nezgod, so metodo DaCoTA preizkušale
na konkretnih primerih v realnih situacijah in na koncu tudi potrdile oziroma zaključile to
projektno študijo. Razvojno delo je vodil TSRC (angl. Transport Safety Research Centre)
iz Univerze v Loughboroughu v sodelovanju s centrom SAFER iz Univerze v Chalmersu.
Vsi podatki, zbrani v preiskavah prometnih nezgod, se shranjujejo v centralno knjižnico
(angl. wearhouse) in se uporabljajo za izdelovanje statističnih podatkov, obenem pa tudi
kot predlogi za izboljšanje prometne varnosti na območju Evropske unije [19].
Metoda za preiskovanje nezgod obsega okoli 1.500 spremenljivk, ki zavzemajo podatke o
nezgodi ter udeležena vozila in osebe. Izpostaviti velja to, da za popis prometne nezgode ni
vedno potrebno zbrati podatkov za vseh 1.500 spremenljivk, saj ta nabor sestavljajo
obrazci za različne vrste vozil, kot so: kolesa, motorna kolesa, osebni avtomobili,
tovornjaki, avtobusi. Pomembno je, da se popiše udeležence v nezgodi in pa udeleženo
vozilo – če je pri nezgodi udeleženo osebno vozilo, je za popis potrebno izpolniti precej
manj spremenljivk, kot jih ponuja celotna metoda (1.500). Načeloma se povprečno v
prometni nezgodi popiše okrog 200 spremenljivk za opis nezgode in cestišča, med 200 in
300 spremenljivkami za vsako udeleženo vozilo in še dodatnih 100 ali 200, če so se
udeleženim osebam pripetile telesne poškodbe.
Delovna skupina za preiskovanje po metodi DaCoTA je sestavljena iz 10-ih
strokovnjakov:
1. vodja delovne skupine,
2. vodja primera,
3. preiskovalec mesta nezgode,
4. izpraševalec (zaželen je psiholog),
5. preiskovalec za vozila,
6. preiskovalec za mesto nezgode,
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7. tajnik za vprašalnike, ki so namenjeni udeležencem,
8. analitik ''DREAM'' za preiskovanje napak in voznih sposobnosti voznika (angl.
Driving Reliability and Error Analysis Method),
9. analitik za rekonstrukcijo prometne nezgode in
10. analitik za telesne poškodbe.
Preiskovalec mesta nezgode mora fotografirati mesto nezgode in udeležena vozila,
pregledati in označiti kakršne koli sledi na površini, izmeriti različne parametre in
pripraviti skico, izpolniti obrazec o pregledu nezgode in preveriti možne vzroke omejene
vidljivosti, izpolniti obrazec o stanju ceste in cestišča. Navodila, kako naj posamezen član
v delovni skupini opravlja svoje zadolžitve in kako naj pravilno izpolnjuje obrazce, se
nahajajo v prostodostopnem spletnem priročniku [3]. V priročniku je uporabniku na voljo
slovar (angl. glossary), v katerem so zbrane vse spremenljivke iz obrazcev z natančnimi
razlagami, ki opredeljujejo posamezne dele obrazca z obrazložitvami posameznih pojmov.

3.2.3.1 Obrazec za preiskavo nezgode DaCoTA
V tem obrazcu [39] se v prvem razdelku določi, ali preiskovanje poteka na kraju nezgode
ali je to že kasnejša rekonstrukcija nezgode. V kolikor poteka preiskava na kraju samem je
poleg imen in priimkov preiskovalcev potrebno zapisati tudi čas alarmiranja in čas prihoda
na sam kraj dogodka. Pomembno je zabeležiti tudi dostopnost do kraja nezgode z
možnostjo, ali je bila ta dobra ali otežena. Pod rubriko splošno je potrebno navesti datum
dogodka, število prisotnih vozil reševalnih služb, koliko in kakšna vozila so udeležena v
prometni nezgodi, če so vpletene tudi živali in če je kdo od udeležencev pod vplivom
psihoaktivnih substanc. Zadnji razdelek pod rubriko splošno je območje nezgode – ali se je
ta zgodila v urbanem ali v ruralnem okolju. Rubrika lokacija zahteva, da se zapiše točna
lokacija z zemljepisno širino in zemljepisno dolžino v stopinjah [°] minutah ['] in sekundah
[''] na tri decimalke natančno [SS,SSS '']. Obrazec v nadaljevanju zahteva popis vremena,
in sicer popis temperature, kakšni so bili svetlobni pogoji, kakšna je oblačnost, ali so
prisotne kakršne koli padavine in v kakšnih količinah. Mogoče je navesti tudi hitrosti vetra.
Za zaključek te rubrike je potrebno navesti, kdo je podal te vremenske podatke, ali so iz
lastnih opažanj, policista, intervjuvane osebe ali nekoga drugega. Zapisati je mogoče tudi
izjave očividcev (prič) pod rubriko izjave, seveda če so očividci prisotni (priče).
V rubriki kraj nezgode je potrebno navesti vrsto/obliko ceste, ki so za ponazoritev
prikazane v sliki 3.5. Navedene možnosti so:
1. Samostojna cesta
(ni nobenega križišča ali dovoza, priključka)
2. Križišče
(križišče tvori štiri krake)
3. Križišče v obliki črke T
(trije cestni kraki)
4. Križišče v obliki črke Y
(trije cestni kraki)
5. Krožišče
6. Dovoz ali priključek na cesto pod ostrim kotom
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Slika 3.5: Vrsta cest in križišč, ki se jih uporablja v metodi DaCoTA za popis v obrazcu [39]

V primeru prometne nezgode v krožišču je potrebno podati še število izvozov oziroma
uvozov (krakov).
Obrazec [40] za cestišče, ki se ga uporablja na dejanskem kraju nezgode, poda raznolike
možnosti analiziranja prometne nezgode. V prvem delu se nariše skico nezgode, na kateri
se skicira potek cest, cestno infrastrukturo in položaj vozil. V skico je potrebno vključiti
tudi sledi zavornih poti, odletele dele vozil in označiti morebitne lokacije, ki bi lahko
omejevale pregled med vožnjo. V nadaljevanju se izvede še meritve razdalje. Navedeni so
trije možni načini, s katerimi se lahko opravi meritve. Prvi način izvedbe meritev je z
obliko kartezičnega koordinatnega sistema, kjer se nekje na kraju nezgode izbere in označi
izhodiščno (referenčno) točko, iz katere so opravljene meritve v x in y os-i. Drugi način je
s triangulacijo, kjer se izmeri razdaljo od dveh izbranih referenčnih točk, ki naj bosta dobro
prepoznavni. Zadnja možnost opravljanja meritev je vzdolž poti, v tem primeru se izbere
rob cestišča, po katerem poteka x os, vrednosti meritev v y os-i pa potekajo pravokotno na
x os. Za popis je na voljo seznam s 25 polji za navedbo posameznega dela ali objekta,
kakšne so njegove izmerjene vrednosti in po katerem načinu je bila opravljena meritev.
Naslednji del v zapisniku (preglednica 3.6) je namenjen osnovnim informacijam o cesti
[40]:
Preglednica 3.6: Osnovne informacije o popisu ceste v zapisniku DaCoTA.
Vrednost

Opis

Oznaka ceste

Oznaka s črkami od a do z, namenjena za
označevanje različnih cest v prometni nezgodi
zaradi lažjega razumevanja

Številka ceste

a1, a2, h2, h3, 1, 2, 104, 207, 940 …

Ime ceste

Če je cesta poimenovana, ime ulice

Vrsta ceste ''Vodilna''

Vrsta ceste ''Sekundarna''

Vrsta ceste ''Zbiralna''
Vrsta ceste ''Lokalna''
Vrsta ceste ''Drugo''
Vrsta krožišča

Ceste, namenjene za meddržavni promet, povezave
med večjimi mesti, sem spadajo tudi avtoceste
Ceste, ki naj bi se povezovale na vodilno, so
mišljene kot ceste, ki se nahajajo v urbanih okoljih –
njihov sestavni del so lahko tudi semaforizirana
križišča
Ceste, ki zbirajo promet na ali iz lokalnih cest ter
vodijo na vodilno in sekundarno cesto
Ceste, ki imajo neposreden dostop do privatnih
površin
Za vse oblike cest, ki niso definirane v metodi
Običajen, mini, z dvema voznima pasovoma, ''turbo''
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Vidno polje je razdelek, ki se uporablja, če obstaja sum, da se je nezgoda pripetila zaradi
omejene vidljivosti. Določi se, ali se razlog za omejeno vidljivost nahaja na levi ali desni
strani ali pa kar na obeh. Na izbiro so sledeče možnosti, ki bi lahko omejevale vidljivost:
‐ rastlinje/nasip,
‐ prometni znaki,
‐ oglasne table,
‐ urbana infrastruktura (poslopja),
‐ zid,
‐ začasni/trenutni vzrok,
‐ elementi, ki so povezani z delom na cesti,
‐ začasni prometni znaki,
‐ parkirana vozila,
‐ vozila v prometu in
‐ vremenski vplivi.
Sledi razdelek za popis zavoja. Slika 3.6 prikazuje zavoj s štirimi različnimi radiji.
Izračunati je potrebno radij zavoja, širino cestišča v zavoju in naklon v %. Radij zavoja se
izračuna z navedeno enačbo 3.1:
𝑅=

𝑆2
8∙𝐻

(3.1)

Slika 3.6: Radij zavoja [40]

V razdelku ''gradbeno ali vzdrževalno območje'' je možno navesti štiri različne vrednosti.
Prva vrednost je ''brez'', kar pomeni, da na cesti ni ničesar od spodaj naštetega. Druga
vrednost za popis kraja nezgode je ''gradbeno območje'', tukaj se smatrajo vsa dela na
cestišču ali ob njem, ki potekajo več kot en dan, in so predvidena za daljše obdobje.
Lokacija je označena z nizom prometnih znakov. Prisotne so lahko tudi različne vrste ograj
in betonskih preprek. Tretja vrednost je ''vzdrževalno območje'', sem spadajo dela, ki
trajajo manj kot en dan, promet mimo tega območja poteka z znižano hitrostjo in možnimi
kratkimi prekinitvami prometa. Dva praktična primera tega sta košnja trave in barvanje
talnih oznak. Četrta in zadnja vrednost so ''delovna območja'', sem spadajo premikajoča se
dela na cestišču, zaradi katerih se promet sicer premika, vendar z nizko hitrostjo – sem
uvrščamo na primer pluženje in soljenje ceste. Sledi razdelek, v katerem se označi z da ali
ne, če je načrt nadzora prometa na prej naštetih lokacijah. Ta načrt narekuje, kako morajo
biti postavljene prometna signalizacija in ograje na teh štirih lokacijah. Razdelek
preverjanje načrta nadzora prometa pa zahteva, da se določi, ali je bil načrt nadzora
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prometa ustrezno pregledan in odobren s strani pristojnih organov. V naslednjem razdelku
se navede, če obstaja verjetnost, da se je prometna nezgoda pripetila prav zaradi prometne
signalizacije na lokaciji.
Mesto zavoja je mogoče opredeliti s štirimi vrednostmi – brez zavoja, samostojen zavoj,
prvi v seriji zavojev in zavoj v seriji zavojev. V zadnji razdelek se z da ali ne zapiše, ali je
bila na cestišču prisotna kakšna posebna oprema (gradbeni stroji).
Geometrijo zavoja se popiše v vodoravni (horizontalni) smeri z vrednostmi, kako ostro
zavije v levo ali desno, navpično (vertikalno) geometrijo zavoja se popiše z vrednostmi,
kako strmo se dviguje ali spušča.
Rubrika ''izpostavljeni udeleženci v prometu'' se osredotoča na pešce, kolesarje in
motoriste. Preglednica 3.7 navaja tisto, kar se najprej popiše, na kakšni površini prometne
infrastrukture se je dogodila nezgoda, v kateri je bil udeležen pešec, kolesar ali motorist.
Preglednica 3.7: Vrsta prometne infrastrukture za pešce, kolesarje in motoriste
Vrednost
Mešan promet
Kolesarska steza

Opis
Vsi udeleženci si delijo isto cestišče
Kolesarska steza poteka vzdolž cestišča v enakem
nivoju, ločena je samo s črto

Razširjen stranski pas, pas za počasnejša vozila

/

Kolesarska steza ali pločnik

Od cestišča sta ločeni z robnikom in nista v enakem
nivoju kot cestišče, ampak sta dvignjeni

Kolesarska steza ali pločnik – ločeni od cestišča
Kolesarska steza ali pločnik – popolnoma ločeni od
cestišča

Od cestišča sta ločeni za največ 3 m
Od cestišča sta ločeni za najmanj 3 m ali več

Ostale rubrike zahtevajo, da se izmeri in zapiše širine pločnikov in kolesarskih poti, kakšna
je oddaljenost od cestišča in kolikšna je višina robnika. V kolikor so od cestišča ločeni s
pasom čistine je potrebno navesti, ali je ta pas čistine v enakem višinskem nivoju, če je
višji ali nižji. Navesti je potrebno tudi iz kakšnega materiala je, na primer asfalt, trava,
zemlja, pesek, ekspandirana glina ... V kolikor se nezgoda pripeti na prehodu za pešce je
treba navesti vrsto prehoda:
‐ neuraden neoznačen prehod, nikjer ni nobenih uradnih oznak, so pa vidne sledi
uporabe, stopinje ali kolesnice;
‐ prehod s pomanjkljivimi oznakami in prometni znaki;
‐ prehod brez semaforja;
‐ prehod s semaforjem;
‐ prehod za pešce in konje s semaforjem;
‐ prehod s semaforjem, ki ga upravljajo pešci – vedno sveti rdeča luč, le kadar pešec
pritisne na gumb se mu prižge zelena luč za prečkanje, ampak le za določen čas;
‐ prehod s semaforjem, ki s senzorjem avtomatsko zazna, da pešec čaka na zeleno luč
in preko drugega senzorja avtomatsko zaznava, koliko časa prečka cesto.
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Enako velja za razdelek, v katerem se upošteva kolesarje, ki prečkajo cesto po prehodu za
kolesarje, opredeli se, ali je ta neuraden, semaforiziran ali ne.
Sestavni deli cestišča je rubrika, kjer se navede sledeče elemente, če so prisotni:
‐ varnostna ograja,
‐ ločevalna ograja med nasproti vozečima pasovoma,
‐ utrjena bankina,
‐ talna oznaka,
‐ profilne talne oznake (oznake, ki opozarjajo voznika o zanosu iz pravilne smeri
vožnje z vibracijami in bobnečim zvokom),
‐ dejaven vozni pas,
‐ nedejaven vozni pas in
‐ čistina med dvema voznima pasovoma.
Iz kakšnega materiala je površina se izbira med:
‐ asfalt,
‐ drenažni asfalt – je prozornejši in zato hitreje prepušča tekočine kot pa navaden
asfalt,
‐ makadam,
‐ beton,
‐ tlakovci.
Vrsta onesnaženja površine:
‐ brez onesnaženja,
‐ blato,
‐ pesek,
‐ listje,
‐ olje,
‐ gorivo,
‐ odpadli kosi gum,
‐ odpadli/zavržen tovor,
‐ več različnih vrst pomešanih med sabo.
Izmeriti in zapisati je potrebno tudi temperaturo površine, v kolikor je prisoten sneg je
potrebno izmeriti še njegovo debelino in čas pluženja. V dodatku, ki se navezuje na
površino, je potrebno opraviti meritve koeficienta trenja, izmeriti globino kolesnic, prečni
nagib cestišča v procentih, izmerjen iz roba cestišča proti sredini. Spremembe v vrsti
površine in nepravilnosti, ki so vidne s prostim očesom, se lahko popišejo s sledečim
naborom:
‐ brez posebnosti,
‐ kolesnice,
‐ tiri za tramvaj,
‐ luknje,
‐ zakrpan asfalt,
‐ zakrpan asfalt z bitumnom,
‐ več različnih vrst,
‐ drugo.
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Razdelek za popis kontroliranja prometa najprej zahteva, da se popiše kakršnekoli omejitve
ali prepovedi prehitevanja in kako so označene. Popiše se jih z naslednjimi
karakteristikami:
‐ brez omejitev,
‐ prometni znak za prepoved prehitevanja,
‐ prometni znak za prepoved prehitevanja za tovorna vozila,
‐ prometni znak za prepoved prehitevanja z dopolnilno tablo.
Nadzor prometa:
‐ desno pravilo,
‐ prednostna cesta,
‐ križišče s prednostno cesto,
‐ stop znak,
‐ semafor,
‐ izmenično vključevanje,
‐ uvoz ali izvoz.
V kolikor se je v prejšnjem koraku izbralo semafor, se določi še, kakšen semafor je, ali je
navaden z rdečo, rumeno in zeleno lučjo, ali ima dodatno luč za zavijanje desno ali levo,
semafor za potniški promet ... Navesti je potrebno tudi, ali je semafor normalno delujoč, ali
utripa rumena luč, ali je v okvari.
Pri trku v objekt je zahtevano, da se popiše njegovo oddaljenost od roba cestišča, širino in
višino, ali je deformabilen in vrsto objekta. Nabor za popis je raznolik:
‐ žival
‐ blazina
‐ skala
‐ prometni znak
‐ jarek
‐ semafor
‐ robnik
‐ nadvozni znak
‐ zgradba
‐ steber javne razsvetljave
‐ stranski nosilec mostu, podporni zid
‐ steber
‐ stebrni nosilec mostu
‐ vodni prepust (jarek)
‐ parapet
‐ mrežna ograja
‐ nadvoz
‐ stena
‐ ograja
‐ drevo
‐ deformabilna ograja za absorbcijo
‐ snežna bankina
kinetične energije
‐ zaključek ograje
‐ drugo.
Če se kot objekte navede tiste, ki so namensko postavljeni zaradi prometne varnosti, kot so
odbojne ograje in deformabilne ograje za absorbcijo kinetične energije, je potrebno navesti
njihove tehnične podatke, dimenzije in materiale, iz katerih so izdelane.
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3.3 Analiza prometnih nezgod z OpenStreetMap
3.3.1 Primer 1
Prvi primer prometne nezgode, ki ga bomo obravnavali, opisuje prometno nezgodo, v
kateri je bil udeležen kolesar. Podatke o prometni nezgodi smo črpali s spletne aplikacije
Zemljevid prometnih nesreč in policijskega zapisnika. Mesto oznake lokacije iz aplikacije
je vidno na sliki 3.7.

Slika 3.7: Oznaka lokacije prometne nezgode
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Zgornje tabele s podatki so izpisane iz informacijskega oblačka (slika 3.2), ki se odpre, če
kliknemo na oznako za nesrečo (slika 3.7 oznaka L). Vse zapisano izhaja iz policijskega
zapisnika. V pojasnilih lahko razberemo, kaj pomeni posamezna vrednost za vsako polje.
Pojasnila, ki so objavljena na strani, imajo pripis, da so zgolj informativne narave.
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Iz teh pojasnil lahko ugotovimo, kaj pomenijo vrednosti za rumeno obarvana polja.
Obarvana polja se direktno navezujejo na opis cestišča.
‐ Površje: SU – suho
‐ Vozišče: OS – ostalo
‐ DC oznaka vrste ceste: LC – lokalna cesta
‐ Vrsta ceste: V – naselje brez uličnega sistema
‐ Naselje: D – v naselju
‐ Kraj: C – cesta
‐ Ime ceste, opisno ime ceste: Naselje1
‐ Oznaka ceste: 111
‐ Ime odseka: ni odsekov
‐ Oznaka odseka: /
‐ Stacionaža: /
‐ Lokacija na hišno številko: da
Iz vseh teh podatkov in oznake lokacije na satelitski fotografiji ne moremo ugotoviti
točnega kraja prometne nezgode. Ker smo bili v prometni nezgodi neposredno udeleženi,
lahko podatke o lokaciji natančneje določimo.
Iz podrobnega opisa nezgode razberemo njen potek. Kolesar se je pripeljal po cesti v
strnjenem naselju iz smeri severa proti jugu, nakar se je drugi kolesar zapeljal iz dvorišča
na cesto, pravokotno na smer vožnje kolesarja in zaradi nepreglednosti ter hitrosti trčil
vanj. Nesrečo je policija locirala na hišno številko 39. Na sliki 3.8 je z vijolično barvo
označena hiša, ki ima hišno številko 39, z modro barvo pa dvorišče te hiše, ki ima uvoz na
cesto, ter del ceste, ki meji s tem dvoriščem.

Slika 3.8: Hiša s številko 39 in njeno dvorišče
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Na sliki 3.9 je z zeleno označena hiša, ki ima številko 39 a, z rdečo barvo pa je označeno
njeno dvorišče, iz katerega se je pripeljal na cesto drugi kolesar. Dejanski kraj nezgode je
označen z vijolično piko.

Slika 3.9: Dejanski kraj nezgode

Dejanski kraj nezgode je od oznake na hišno številko oddaljen več kot 30 m. Tako se
pojavlja vprašanje, zakaj ni bila uporabljena druga hišna številka, ki je od kraja oddaljena
dobrih 5 m in je na sliki 3.10 razločno vidna nad oknom in nabiralnikom.

Slika 3.10: Fotografija kraja nezgode – štiri leta kasneje
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V OSM preverimo, kako je vrisana cesta, kjer se je prometna nezgoda zgodila, in kakšne
oznake (angl. tag) ima vse določene. V tem primeru uporabljamo urejevalnik JOSM, ki
omogoča, da podatke pridobimo z lokalno kopijo in jih urejamo, kakor želimo ter shranimo
na računalniku, saj jih ni potrebno pošiljati preko strežnika. Prednost urejanja z JOSM je
tudi ta, da obdelava podatkov poteka hitro, saj ni potrebno čakati na sinhronizacijo s
strežnikom.
Iz spodnje slike 3.11 lahko vidimo, da je cesta narejena iz dveh poti (angl. highway), vsako
pot pa sestavlja osem vozlišč (angl. node), pripisani pa sta samo dve oznaki (angl. tag).
Cestišče je označeno kot stanovanjska cesta (angl. residential).

Slika 3.11: Cesta s podatki v OpenStreetMap, urejevalnik JOSM

Slika 3.12 prikazuje, kako smo delu ceste, ki je pomemben za opis prometne nezgode,
dodali še dve vozlišči in nato teh pet vozlišč združili v pot. Pomembno je, da se pred
dodajanjem novih vozlišč v že obstoječo pot razčleni vozlišči iz poti in tako nastane nova
pot. Vozlišča razčlenimo tako, da izberemo najprej začetno vozlišče na odseku poti, kjer se
bodo dodajali, in z označenim vozliščem pritisnemo gumb orodja (angl. Tools) v zgornji
opravilni vrstici in iz seznama, ki se odpre, izberemo razčleni pot (angl. Split way). Enak
postopek ponovimo tudi za zadnje vozlišče v želenem odseku poti. Novo pot smo ustvarili
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tudi zato, ker je tako bolj smiselno določiti širino cestišča, sicer se na celotni dolžini, kot je
bilo pred urejenjam, širina spremeni petkrat. Vključili smo tudi dodatni vidni sloj s
satelitskim posnetkom terena. Izbrali smo posnetek Esri World Imagery, ker je najbolj
točno poravnan z vrisanimi podatki v OSM.

Slika 3.12: Dodana nova vozlišča in satelitski posnetek
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Na sliki 3.13 je prikazan grafični vmesnik za določevanje oznak cestišča, ki ponuja tudi
možnost za ogled razlage pri posamezni vrednosti.

Slika 3.13: Določevanje oznak cestišča v urejevalniku JOSM
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Slika 3.14: Pregled dodane poti z vsemi pripadajočimi vrednostmi

Z OSM smo pot, ki je že bila vrisana v podatkovni bazi, razčlenili na posamezne odseke,
naredili smo nov odsek, temu odseku smo pripisali lastnosti vozišča. Označili smo število
pasov, maksimalno hitrost, določili vrsto ceste in površino vozišča, v kakšnem stanju je
vozišče, koliko meri v širino, kako je kategorizirano in podobno. Vse te lastnosti so bile
vnesene prek grafičnega vmesnika (slika 3.13), slika 3.14 pa prikazuje, kako so le-te vidne
v urejevalniku JOSM.

3.3.2 Primer 2
Podatke za drugi primer prometne nezgode, ki smo ga skušali nadgraditi in natančneje
popisati z OSM, smo črpali iz podatkov o analizi prometne nezgode in iz aplikacije
Zemljevid prometnih nesreč. Oznaka kraja prometne nezgode je v tem primeru vezana na
stacionažo, kar je vidno na sliki 3.15.
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Slika 3.15: Oznaka kraja prometne nezgode glede na stacionažo ceste
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Tabele so izpisane iz informacijskega oblačka, vrednosti rumenih polj so:
‐ Površje: SU – suho
‐ Vozišče: AH – Hrapav asfalt ali beton
‐ DC oznaka vrste ceste: DC – Državna cesta
‐ Vrsta ceste: M – magistralna cesta - stara
‐ Naselje: N – izven naselja
‐ Kraj: C – cesta
‐ Ime ceste, opisno ime ceste: Šentilj – Dekani
‐ Oznaka ceste: 10
‐ Ime odseka: Kastelec – Rižana
‐ Oznaka odseka: 0312
‐ Stacionaža: 1750
‐ Lokacija na hišno številko: Ne
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Iz vseh teh podatkov iz informacijskega oblačka in oznake lokacije na satelitski fotografiji
je nemogoče določiti točno lokacijo prometne nezgode.
Prometna nezgoda se je zgodila ob magistralni cesti v smeri proti Kopru pri kamnolomu na
Črnem Kalu. Voznik tovornega vozila s polpriklopnikom je vozil po odseku 312, takrat še
magistralne ceste št. 10, iz smeri Postojne proti Kopru. Ko je z vozilom pripeljal do naselja
Kastelec, je po predhodnem prehitevanju kolone pričel zavirati in prestavljati v nižjo
prestavo. Hitrosti vozila ni uspel prilagoditi razmeram na vozišču, nasprotno, vozilo je
kljub temu pridobivalo na hitrosti. Voznik je pri kamnolomu zavil v levo (slika 3.17) v
smeri svoje vožnje na priključeno asfaltirano cesto v smeri proti kamnolomu, ki poteka v
strmem vzponu. Na vrhu vzpona je po 47 m s prednjim zgornjim desnim delom kabine
tovornega avtomobila zadel v streho upravne zgradbe kamnoloma. Tovorno vozilo je s
priklopnikom nadaljevalo vožnjo po vinogradu, kjer je po približno 38 m trčilo v brežino
in se prevrnilo na desni bok. Na kraju prometne nezgode je vozišče asfaltirano.

Slika 3.16: Dejanski kraj nezgode obarvan z vijolično barvo
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Slika 3.17: Fotografija kraja nezgode, z rumeno črto označena pot tovornjaka

Dejanski kraj nezgode, kot prikazuje slika 3.16, je od oznake za stacionažo ceste oddaljen
približno 50 m. V OSM preverimo, kako so vrisane ceste in območja ter kakšne oznake
imajo. Cesta, ki pelje v kamnolom, ni imela nobene oznake, zato smo ji določili oznako za
servisno cesto, ker tudi sicer leži na privatnem zemljišču. Na sliki 3.18 je označena pot, ki
še ni razčlenjena na več odsekov, namenjena je kasnejšemu pripisovanju oznak.

Slika 3.18: Servisna dovozna pot brez pripisanih oznak
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Iz analize prometne nezgode dobimo podatke o cestišču. Na magistralni cesti sta smerni
vozišči ločeni s prekinjeno črto. Širina vozišča je 8,2 m. Smerno vozišče v smeri proti
Kopru je široko 4 m, proti Črnemu Kalu pa 4,2 m. Ob smernem vozišču proti Črnemu Kalu
je asfaltirani parkirni prostor v širini 8,8 m. Nadaljuje se dovoz do kamnoloma in upravne
zgradbe podjetja, širok je 7,5 m in dolg okoli 24 m. Na koncu asfaltiranega dovoza je okoli
12 m širok vinograd, sledi pa mu zemeljski nasip v višini 1,7 m, ki je v širini 3 m poraščen
z grmičevjem. Na vrhu klanca magistralne ceste v smeri proti Kopru stoji na desni strani
vozišča prometni znak, ki opozarja tovorna vozila za nevarnost zaradi vožnje po klancu
navzdol, kjer je označen padec vozišča 7 %. Opozorilo velja na razdalji 7 km in opozarja
na priporočeno hitrost 40 km/h in na vožnjo v drugi prestavi. Okoli 150 m pred krajem
prometne nezgode stoji prometni znak, ki opozarja na nevarnost na vozišču z dopolnilno
tablo za kamnolom.

Slika 3.19: Vrisano območje s pripadajočimi oznakami za vinograd

Iz opisa prometne nezgode smo ugotovili, da se je tovornjak dokončno ustavil in prevrnil
na bok v vinogradu za stavbo. Podatki v OSM že imajo vrisano in označeno površino za
vinograd, ''k= landuse, v= vineyard'', na sliki 3.18 obarvano z rdečo barvo. Kvadratna
površina na sliki 3.19 ima tudi pripisano oznako ''k= building, v= yes'', kar nam pove, da
gre za stavbo.
Za boljšo ponazoritev smo v programu JOSM preverili, kateri satelitski posnetek površine
bi se lahko vključilo kot dodatni vidni sloj, izbrali smo orodje Esri Word Imagery (slika
3.20), ker je bila pri tem potrebna najmanjša poravnava zamika.
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Slika 3.20: Satelitski posnetek z razčlenjenimi vozlišči poti in označene površine
<way id='-181798' action='modify' visible='true'>
<nd ref='-160459' />
<nd ref='-160461' />
<nd ref='-168302' />
<nd ref='-160467' />
<nd ref='-165741' />
<nd ref='-179214' />
<nd ref='-160471' />
<tag k='4wd_only' v='no' />
<tag k='access' v='private' />
<tag k='agricultural' v='yes' />
<tag k='emergency' v='yes' />
<tag k='foot' v='private' />
<tag k='highway' v='service' />
<tag k='incline' v='up' />
<tag k='lanes' v='1' />
<tag k='maxspeed' v='50' />
<tag k='service' v='driveway' />
<tag k='sidewalk' v='no' />
<tag k='smoothness' v='intermediate' />
<tag k='surface' v='asphalt' />
<tag k='vehicle' v='yes' />
<tag k='width' v='7,5' />
</way

Primer 3.1: Zapis XML oznak za servisno dovozno pot
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Z OSM bi se dalo natančneje popisati tudi del dovozne ceste, če bi imeli izmerjen naklon
strmine. OSM nam tako že brez urejanja prikaže okolico, ki je zajeta v prometni nezgodi.
Konkretno v tej prometni nezgodi je zgradba označena z vsemi potrebni oznakami, prav
tako je tudi dobro označen vinograd. Iz poročila o analizi ugotovimo, da je tovornjak z
desno stranjo kabine (gledano v smeri vožnje) zadel v vogal stavbe, iz česar lahko
določimo, v katerem delu vinograda se je dokončno ustavil. V zapisniku je pri opisu mesta
nezgode tudi navedeno, da se v vinogradu nahaja zemeljski nasip z višino 1,7 m in širino
okoli 3 m in da je poraščen z grmičevjem. Nasip bi bilo mogoče vrisati tudi z vozlišči, ki bi
jih nato združili v pot in pripisali oznako s ključem ''k= embankment'' in vrednostjo ''v=
embankment'', vendar to ni bilo mogoče zaradi pomanjkanja dostopnega slikovnega
gradiva o prometni nezgodi.

3.3.3 Primer 3
Tretji obravnavan primer prometne nezgode je označen na hišno številko. Ker je do
nezgode prišlo v neposredni bližini stanovanjske hiše, je lokacija v bazo prometnih nezgod
vnesena točno (slika 3.21). Tako bomo obravnavan primer v OSM natančneje popisali z
vrednostmi cestišča in okolice.

Slika 3.21: Oznaka lokacije prometne nezgode
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Tabele so izpisane iz informacijskega oblačka, vrednosti rumenih polj so:
‐ Površje: MO – mokro
‐ Vozišče: AZ – zglajen asfalt ali beton
‐ DC oznaka vrste ceste: LC – Lokalna cesta
‐ Vrsta ceste: L – Lokalna cesta
‐ Naselje: D – v naselju
‐ Kraj: C – cesta
‐ Ime ceste, opisno ime ceste: Naselje3
‐ Oznaka ceste: /
‐ Ime odseka: Ni ulic
‐ Oznaka odseka: /
‐ Stacionaža: /
‐ Lokacija na hišno številko: Da
Iz podatkov informacijskega oblačka manjkajo podatki o oznaki ceste, odseku in
stacionaži, ker gre za lokalno cesto.
Prometna nezgoda se je zgodila na lokalni cesti v naselju. V njej sta bila udeležena kolesar
in osebno vozilo. Do prometne nezgode je prišlo na mokrem in slabo preglednem vozišču.
Vozišče je na tem delu asfaltirano in široko 4,3 m, brez talnih označb, namenjeno je
prometu v obe smeri, na tem delu je hitrost omejena na 50 km/h. Vozišče poteka po
ravnem terenu, padec in nagib sta v tem predelu zanemarljiva. Na levi strani vozišča v
smeri proti Zapužam je 0,7 m, na desni strani pa 1,2 m široka neutrjena bankina, kot
prikazuje slika 3.22. Rumena puščica označuje pot kolesarja, rdeča puščica pot avtomobila.
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Slika 3.22: Kraj prometne nezgode z označenima udeležencema

Pri prvem vpogledu v stanje podatkov v OSM smo ugotovili, da je cesta, na kateri se je
pripetila prometna nezgoda, označena s ključem (angl. key) za cesto ''highway'' in
vrednostjo (angl. value) – sekundarna ''secondary''. Ker je v policijskem zapisniku cesta
označena s črko L (lokalna cesta), smo spremenili vrednost v ''tertiary'' in dodali oznako
ceste s ključem ''usigned_ref'' in vrednostjo ''cesta v vasi''.

Slika 3.23: Stanje podatkov v OSM pred urejanjem

60

Metodologija raziskave

Pri pregledovanju stanja podatkov v okolici kraja prometne nezgode smo naleteli na
stransko pot, ki je vidna v spodnjem levem kotu slike 3.23 in ima pripisane sledeče oznake:
<tag k='highway' v='unclassified' />
<tag k='name' v='Poljska pot' />
<tag k='surface' v='gravel' />

Iz oznak je razvidno, da sta površina (angl. surface) in vrsta ceste (angl. highway) ustrezno
navedeni, pri uporabi ključa ''name'' pa neustrezno za tako vrsto ceste, ker je ta ključ
namenjen za poimenovanje ulic (razloženo in razdelano v preglednici 4.2). Z odstranitvijo
ključa za poimenovanje ulic se tudi odstrani ime Poljska pot, kar je vidno na sliki 3.24.

Slika 3.24: Urejeni podatki OSM z dodatno vrisano stavbo

Z urejevalnikom JOSM smo s pomočjo satelitskega posnetka vrisali še stavbo s številko 2
(slika 3.24), kjer so se od vogala te stavbe izvajale meritve razdalje za analizo prometne
nezgode. Odstranili smo ime za poljsko pot, ki je bila neustrezno označena. Odseku ceste,
ki poteka mimo zgradb in za katerega imamo podatke iz poročila, smo pripisali ustrezne
oznake (širina cestišča, vrsta površine, kot je razvidno v izrezku kode XML spodaj). V
analizi prometne nezgode sta opisani tudi bankini na obeh straneh ceste, zato smo poiskali
ustrezno oznako, ki bi popisala te vrednosti. Za čas te raziskave je aktualna uporaba oznake
s ključem ''shoulder'' in vrednostjo ''yes'' (k= shoulder, v= yes). OSM z uporabo te oznake
na cesti (pot, ki je označena kot cesta ''highway'') poimenuje nekakšen pas ob cesti, ki ima
utrjeno površino z asfaltom, betonom ali tlakovci in je dovolj širok za ustavitev vozila
tako, da ne moti prometa na voznem pasu. Lahko rečemo, da je ta oznaka namenjena za
odstavne pasove na avtocestah. Ključu ''shoulder'' pa lahko dodamo tudi različne pripise,
kot so na primer levo ''left'' in desno ''right'' ter širina ''width'' in površina ''surface''. Tako
smo z dodatnimi pripisi dosegli, da to ni več tista oznaka, ki popisuje standardni odstavni
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pas, ampak je oznaka, ki lahko popiše tudi neutrjeno cestno bankino različnih širin (primer
3.2).
Iz fotografije kraja prometne nezgode je ob desni strani ceste moč opaziti neke vrste živo
mejo. V OSM smo raziskali, kaj je trenutno na voljo za popisovanje t. i. živih mej in
ugotovili, da se uporablja oznaka s ključem ''barrier'' in vrednostjo ''hedge'' (k= barrier,
v=hedge). Na voljo so tudi oznake, ki natančneje popišejo, kakšna rastlina je. Izbiramo
lahko med listavci, iglavci, mešano ali brez listov, kakšen je njen cikel odpadanja listja ali
je zimzelena rastlina, katere vrste je in kakšne so njene dimenzije v širini in višini. Ti
podatki lahko v analizi prometnih nezgod koristijo v primerih, ko se pripeti prometna
nezgoda, na nastanek katere je vplivala slaba preglednost. Sledeče dejstvo lahko povežemo
z metodama VALT in DaCoTA, iz katerih smo dobili podatke, ki popisujejo, kako
določeni objekti in stvari vplivajo na omejeno vidljivost (pojem obstrukcija vidljivosti).

<way id='-106016' action='modify' visible='true'>
<nd ref='289183269' />
<nd ref='3722664223' />
<nd ref='289183264' />
<nd ref='289183262' />
<nd ref='289183260' />
<nd ref='5763565360' />
<nd ref='289183258' />
<nd ref='4471335397' />
<nd ref='289183253' />
<tag k='access' v='yes' />
<tag k='highway' v='tertiary' />
<tag k='unsigned_ref' v='Cesta v vasi' />
<tag k='lanes' v='1' />
<tag k='maxspeed' v='50' />
<tag k='shoulder:left:surface' v='unapved' />
<tag k='shoulder:left:width' v='0,7' />
<tag k='shoulder:right:surface' v='unpaved' />
<tag k='shoulder:right:width' v='1,2' />
<tag k='smoothness' v='good' />
<tag k='surface' v='asphalt' />
<tag k='vehicle' v='yes' />
<tag k='width' v='4,3' />
</way>
<way id='-106130' action='modify' visible='true'>
<nd ref='4471167919' />
<nd ref='4471167946' />
<nd ref='4471167977' />
<tag k='barrier' v='hedge' />
<tag k='height' v='1,5' />
<tag k='landuse' v='orchard' />
<tag k='leaf_cycle' v='deciduous' />
<tag k='leaf_type' v='broadleaved' />
<tag k='raba:id' v='1222' />
<tag k='source' v='RABA-KGZ' />
<tag k='source:date' v='2016-09-30' />
</way>

Primer 3.2 Zapis XML lastnosti cestišča in okolice.
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4 Rezultati in diskusija
V tem poglavju bomo predstavili primerjavo uradnih podatkov oziroma vrednosti
policijskega zapisnika z možnostjo označevanja v OSM. Posameznim vrednostim iz
policijskega zapisnika smo skušali poiskati ustrezne oznake v OSM, s katerimi bi
natančneje popisali posamezno vrednost policijskega zapisnika, kar smo predstavili v
analizi treh primerov prometnih nezgod.
Pri popisu policijskega zapisnika in baze podatkov o prometnih nezgodah smo ugotovili,
da so predvsem kraji in lokacije prometnih nezgod pomanjkljivo določeni. Razlogov je
več, vsekakor bi se to dalo izboljšati pri vnosu v bazo podatkov z bolj izpopolnjenim
sistemom vpisovanja in določanja. Problematiko vidimo predvsem pri lociranju občinskih
cest, pa tudi državnih cest znotraj naselij z uličnim sistemom. Sicer je policijski zapisnik
razdeljen na več delov, kar omogoča večjo preglednost, še dodatno je podkrepljen z
raznimi šifranti, kar je za nadaljnje analize zelo učinkovito. Za zagotavljanje natančnejših
in bolj relevantnih rezultatov pa bi bilo smiselno posamezne opisne odgovore na zapisniku
dodatno razdelati ali jih dopolniti, saj bi le tako lahko zanesljivo prišli do pravega vzroka
oziroma popisa posamezne karakteristike prometne nezgode. Vsi razdelki policijskega
zapisnika tudi niso vpisani v bazo podatkov o prometnih nezgodah, saj jih ni mogoče
vnesti v določeni obliki in tako ne omogočajo analiziranja.
Največja pomanjkljivost pri obstoječem zapisniku se pojavlja pri določanju mesta
prometne nezgode, kjer prihaja do lociranja nezgode s podajanjem hišne številke najbližjih
objektov ob cesti. S tovrstnimi oznakami prihaja do razhodov pri dejanski lokaciji
prometne nezgode in do tega, da mesta, kjer se je zgodila prometna nezgode, ali so se
zgodile, sploh ne pridemo, kar pomeni, da z vidika prometne varnosti ne moremo določiti
morebitnih nevarnih mest, odsekov. Izboljšavo te pomanjkljivosti vidimo predvsem v
natančnejšem lociranju z geoinformacijskimi sistemi, kot je OSM, kjer lahko preko sistema
GNSS dovolj natančno podamo koordinate kraja prometne nezgode. S tovrstnim sistemom
hitreje in natančneje vpišemo lokacijo na satelitske posnetke, obenem se ti avtomatsko
shranjujejo v bazo, zato lahko na določenem območju vidimo vse lokacije prometnih
nezgod naenkrat in tako lažje analiziramo nevarna mesta prometnih nezgod.

63

Rezultati in diskusija

Preglednica 4.1: Vrednosti policijskega zapisnika za vrsto vozišča s pripisanimi OSM vrednostmi
Vozišče
Ključ
k=*

Vrednost
v=*

AH

Hrapav
asfalt/beton

surface

paved

AN

Neraven
asfalt/beton

surface

paved

AZ

Zglajen
asfalt/beton

surface

paved

MA

makadam

surface

unpaved

OS

ostalo

Vrsta vozišča
Ključ
k=*
Surface

Surface

Surface

Surface

Površina vozišča

Utrjenost vozišča

Vrednost
v=*

Ključ
k=*

Vrednost
v=*

Ključ
k=*

Vrednost
v=*

Asphalt
ali
concrete

Smoothness

intermediate

Tracktype

grade1

Asphalt
ali
concrete

Smoothness

bad

Tracktype

grade1

Asphalt
ali
concrete

Smoothness

good

Tracktype

grade1

Compacted
ali
gravel

Smoothness

Bad
ali
very_bad

Tracktype

grade2

Preglednica 4.1 vsebuje vrednosti, ki so navedene v uradnem policijskem zapisniku. Ostali
štirje stolpci – vozišče, vrsta vozišča, površina vozišča in utrjenost vozišča – se navezujejo
na možnosti zapisovanja vrednosti v OSM. Iz tabele je razvidno, kako lahko posamezno
vrednost iz zapisnika podrobneje zapišemo z ustreznimi oznakami, ki nam omogočijo
natančnejši popis posamezne karakteristike. Tako lahko vrsti vozišča dodamo še lastnost
površine in utrjenost vozišča in ga podrobneje opredelimo (v kakšnem stanju je površina –
slabem, dobrem, zelo slabem).
Oznaka vrste ceste
V policijskem zapisniku so skoraj vse navedene vrste cest državne. Lokalne ceste so
lokalna cesta, naselje z uličnim sistem in naselje brez uličnega sistema. Za dodatne pripise
je smiselno upoštevati oznake referenc iz poglavja 2.1.6.5
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avtocesta

glavna cesta I. reda

glavna cesta II. reda

regionalna cesta I. reda

regionalna cesta II. reda

regionalna cesta III. reda

avtocesta - stara

hitra cesta

lokalna cesta

magistralna cesta - stara

naselje z uličnim sistemom

regionalna cesta - stara

turistična cesta

naselje brez uličnega sistema

0

1

2

3

4

5

A

H

L

M

N

R

T

V

highway

highway

/

highway

/

highway

highway

/

highway

highway

highway

highway

highway

highway

Ključ k=*

nat_ref
unsigned_ref

residential
ali
unclassified

old_ref

name

old_ref

unsigned_ref

nat_ref

old_ref

nat_ref

nat_ref

nat_ref

nat_ref

nat_ref

nat_ref

Ključ k=*

tertiary

/

residential

/

tertiary

trunk

/

tertiary

secondary

secondary

primary

primary

motorway

Vrednost v=*

Vrsta ceste

Ni uradnih oznak

[številka od 901 do 941]

Ime ulice

Ni uradnih oznak

H [številka 2; 3; 4; 5; 6; 7]

[številka od 601 do 754]

[številka od 401 do 454]

[številka od 201 do 235]

[številka od 101 do 112]

[številka 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11]

A [številka 1; 2; 3; 4; 5]

Vrednost v=*

Oznaka ceste

Rezultati in diskusija

Preglednica 4.2: Vrsta ceste s pripisani OSM vrednostmi
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Primerjavo ali povezavo med vrednostmi za vrsto ceste v policijskem zapisniku in vrsto
ceste v OSM (preglednica 4.2) smo opravili tako, da smo vsako vrsto ceste preverili v
spletni aplikaciji Zemljevid prometnih nesreč. V naslednjem koraku smo izbrali vrsto ceste
in jo nato locirali v OSM ter preučili vse njene pripisane vrednosti, ki so trenutno v
uporabi. Ko je bila cesta pravilno locirana, smo s pomočjo seznama odsekov državnih cest
določili ustrezne pripadajoče oznake k vsaki vrsti ceste. Povezavo med vrsto ceste in
oznako smo naredili tako, da se je uporabilo trenutne zapisane oznake cest v OSM.
Avtoceste so vse zapisane z vrednostjo ''motorway'', vse hitre ceste pa z vrednostjo ''trunk''.
Kot smo predstavili v poglavju 2.1.7.4, vsa poimenovanja izhajajo iz anglosaškega jezika
oziroma sistema. Avtocesta nosi oznako A z ustrezno enomestno številko od 1 do 5, hitra
cesta ima oznako H z ustrezno številko od 2 do 7. V OSM je mogoče za avtoceste opaziti
tudi mednarodno oznako s črko E, ker pa se ta oznaka ne pojavi v policijskem zapisniku in
tudi ne v nobeni od metod VALT in DaCoTA, smo jo izpustili. Trenutne zapisane vrste
cest iz OSM v primerjavi s spletno aplikacijo za prometne nezgode sovpadajo tako, da
tiste, ki so v aplikaciji definirane kot glavna cesta I. in II. reda, so v OSM definirane z
oznako ''primary'', zato smo jim pripisali oznako ceste s ključem ''nat_ref'' in dodali
ustrezne številke. Glavne ceste prve kategorije so označene s številkami od 1 do 11, ceste
drugega reda pa s številkami od 101 do 112. Vse tri kategorije regionalnih cest so v OSM
definirane z vrednostjo ''secondary'', pripisalo se jim je oznako s ključem ''nat_ref'' in
vrednostjo oznake ceste s številko. Uporabljamo zapis številk za prvo kategorijo od 201 do
235, za drugo kategorijo od 401 do 454 in za tretjo kategorijo od 601 do 754. Lokalne
ceste, ki so pod lastništvom občin, nimajo uradnih oznak. V OSM so definirane z oznako
''tertiary'', zato smo jim pripisali oznako ceste s ključem ''usigned_ref'', ki se mu doda
vrednost s poljubnim zapisom. Za vrsto ceste ''naselje z uličnim sistemom'' je trenutno v
OSM uporabljena oznaka ''residential''. Priročnik za delovanje v OSM razlaga, da je ta
oznaka prvotno mišljena za tiste ulice, ki so poimenovane bodisi z imenom ali številko,
zato je zaželeno, da se za oznako ceste uporabi ključ ''name'' – za vrednost pa se vpiše
dejansko ime ulice. Turistične ceste imajo oznako ceste s številko od 901 do 941 in so v
OSM definirane kot ''tertiary''. Vrsta ceste, ki v zapisniku nosi oznako naselje brez uličnega
sistema, je v OSM trenutno definirana na dva načina, saj v priročniku ni predpisanega
nobenega pojasnila in je tako prepuščeno lastni presoji. Na območju Republike Slovenije
sta v vaseh uporabljeni oznaki s ključem ''k= highway'' in vrednostma ''v= residential'' ali
''v= unclassified''.
Naselje
V kolikor se označuje lokacijo prometne nezgode v OSM je ta razvidna iz koordinat mesta
ali točke, kjer je do nezgode prišlo.
Kraj – vrsta kraja nezgode
Za naravovarstveno območje smo določili oznako ''k=landuse; v=nature_reserve'' zaradi
tega, ker je najbolj enostavno določiti že ustvarjeno površino (angl. area) ali
multipoligonsko relacijo za to vrednost. V kolikor bi uporabili oznako ''k= boundary;
v=protected_area'' bi ta ustvarila samo mejno črto izbrane površine ali relacije, poleg tega
je potrebno še vnesti razred naravovarstvenega razreda, ki je določen z lestvico od 1 do 99
in določiti ime, kar precej oteži zapisovanje in čas urejanja.
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Podrobneje smo v preglednici 4.3 predstavili zgolj oznake za ceste v primerjavi z
oznakami, ki jih vsebuje policijski zapisnik. V preglednicah 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 in
4.10 pa so predstavljene oznake za ceste in vrste cest, ki jih najdemo tudi v metodah VALT
in DaCoTa in bi lahko služile za izboljšavo policijskega zapisnika.
Preglednica 4.3: Vrsta kraja nezgode s pripisanimi vrednostmi OSM

A
C
E
K
M

Avtobusna postaja
Cesta
Železniško postajališče
Kolesarska steza – pločnik
Krožno križišče

N

Naravno okolje

O
P
R
T
V
Z
Ž

Naravovarstveno območje
Parkirni prostor
Križišče
Predor
Vlak
Prehod za pešce
Železniški prehod

Ključ k=*
highway
highway
railway
cycleway
junction
natural
ali
landuse
landuse
amenity
junction
tunnel
railway
highway
railway

Vrednost v=*
bus_stop
road
halt
track
roundabout
wood
ali
farmland
nature_reserve
parking
yes
yes
rail
crossing
crossing

Preglednica 4.4: Vodilne oznake za označevanje cest in cestnih sistemov [41]
Ključ

Vrednost

Opis

highway

motorway

highway

trunk

highway

primary

highway

secondary

highway

tertiary

highway

unclassified

Ceste manjšega pomena, stranske poti

highway

residential

Ceste v naseljih, namenjene dostopanju
stanovanjskim objektom

Simbol

Najmanj dva vozna pasova v eno smer
in odstavni pas
Dva vozna pasova v eno smer, brez
odstavnega pasu
Cesta za povezavo med večjimi mesti

Cesta za povezavo med manjšimi mesti

Cesta za povezavo med vasmi
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Preglednica 4.5: Cestni priključki in povezave [41]
Ključ

Vrednost

Opis

highway

motorway_link

Avtocestni priključek med avtocestami ali
cesto nižje kategorije

highway

trunk_link

Priključek med hitro cesto ali cesto nižje
kategorije

highway

primary_link

Priključek med cesto prve kategorije ali
cesto nižje kategorije

highway

secondary_link

Priključek med cesto druge kategorije ali
cesto nižje kategorije

highway

tertiary_link

Priključek med cesto tretje kategorije ali
cesto nižje kategorije

Simbol

Preglednica 4.6: Posebne oznake cest [41]
Ključ

Vrednost

Opis

highway

living_street

highway

service

highway

pedestrian

highway

track

Kolovoz, gozdna cesta

highway

road

Oznaka za cesto neznane vrednosti

Simbol

Ceste v strnjenih naseljih

Servisne dovozne poti

Cesta, namenjena samo pešcem, dostop
imajo lahko samo nekatera vozila

Pomembne so tudi oznake za pripisovanje različnih lastnosti (angl. attributes) cest in
cestnih sistemov.
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Preglednica 4.7: Lastnosti cest [41]
Ključ

Vrednost

Opis

highway

cycleway

cycleway

lane

cycleway

track

abutters

commercial/
industrial/ mixed/
residential/ retail

junction

yes

Križišče

junction

roundabout

Krožišče

highway

bus_stop

Avtobusna postaja

highway

crossing

Prehod za pešce

amenity

parking

Parkirišče

railway

station

Železniška postaja

railway

halt

railway

crossing

tunnel

yes

natural

wood

landuse

farmland

landuse

nature_reserve

Samostojna kolesarska steza, ni na cesti in ni ob cesti.
Kolesarska steza leži znotraj ceste.
Kolesarska steza leži ob cesti, ampak je ločena na primer z
robnikom.
Za pripisovanje uporabe območja, ki leži vzdolž poti. Uporablja se
za lažje predvidevanje, kako hitro poteka promet in kdo so
udeleženci v prometu (pešci, avtomobili, industrijska vozila ...).

Železniško postajališče
Železniški prehod
Predor
Površina, na kateri se nahaja gozd
Kmetijske površine, podeželje
Naravovarstveno okolje

Preglednica 4.8: Vrsta površine cestišča [42]
Ključ

Vrednost

Opis

surface

paved

Vozna površina je trdna (tlakovana)

surface

asphalt

Asfalt

surface

concrete

surface

paving_stones

surface

sett

surface

cobblestone

Beton
Betonski, cementni tlakovci (umetni tlakovci). Površina tlakovca
je ravna, fuge med njimi so zelo majhne ali pa jih sploh ni.
Tlakovci iz naravnega kamna, oblikovani v enako obliko, fuge
so velike, zato tlakovci ne pokrivajo celotne površine.
Naravni, neobdelani kamni, trdno položeni.

surface

metal

Kovina (kovinski mostovi)

surface

wood

Les (leseni mostovi)

surface

unpaved

surface

compacted

surface

fine_gravel

surface

gravel

Vozna površina ni trdna (tlakovana)
Površina je stabilna in se kljub obremenitvi drži čvrsto skupaj.
Ni razrahljana.
Fino mleto kamenje, ostri robovi niso izraziti, razrahljano
Mleto kamenje, ima ostre robove, razrahljano, ohlapno.
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surface

pebblestone

Rečni kamni, pesek, okrogle oblike, nima ostrih robov

surface

grass

surface

dirt

surface

earth

Zemlja

surface

mud

Blato

surface

sand

Pesek, mivka

surface

ground

Trava
Ilovnata površina, čvrsta, odporna na vodno erozijo

Tla

Preglednica 4.9: Hrapavost površine cestišča [43]
Ključ

Vrednost

Opis

smoothness

excellent

smoothness

good

smoothness

intermediate

smoothness

bad

smoothness

very_bad

Zelo slabo (vozila, primerna za terensko vožnjo)

smoothness

horrible

Grozno (težja vozila za terensko vožnjo, traktorji)

smoothness

impassable

Odlično (rolkanje)
Dobro (vožnja s cestnim kolesom)
Srednje (mestno kolo, moped)
Slabo (robustna kolesa, avto, gorsko kolo)

Neprehodno (ni za vozila s kolesi)

Preglednica 4.10: Utrjenost površine cestišča [44]
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Ključ

Vrednost

Opis

tracktype

grade1

Trdna, kompaktna površina cestišča
(asfalt, beton)

tracktype

grade2

Utrjena površina, valjan gramoz ali
makadam

tracktype

grade3

Večinoma utrjena površina, mešanica
gramoza in zemlje

tracktype

grade4

Večinoma mehka površina, mešanica
zemlje, peska, trave

tracktype

grade5

Mehka površina, zemlja ali trava (njiva,
travnik)

tracktype

no value

V kolikor ključ tracktype ni uporabljen je
pot simbolizirana s črto pika–črta.

Simbol

slika

Rezultati in diskusija

Z urejevalniki sistema OSM smo preverili možnosti merjenja razdalje. Spletni urejevalnik
iD nima samostojne možnosti za merjenje razdalje med vozlišči (angl. node), zato smo
poiskali način, s katerim lahko pridemo do teh vrednosti. Odpreti moramo urejevalnik iD,
klikniti na karto, pritisniti kombinacijo tipko ''ctrl i'', nakar se v spodnjem desnem kotu
urejevalnika odpre okno ''merilo''. Kliknemo na gumb ''črta'' (angl. way) in izberemo
vozlišči, med katerima želimo izmeriti razdaljo. V okencu ''merilo'' lahko odčitamo
razdaljo (dolžino) med dvema vozliščema, kar je vidno na sliki 4.1.

Slika 4.1: Primer merjenja razdalje z urejevalnikom iD

OSM nam ponuja tudi t. i. vtičnik za merjenje razdalje v aplikaciji JOSM, ki ga dodamo z
naslednjimi koraki:
Edit > Prefences (F12) > Plugins nato v okence ''Search'' vpišemo ''measurement''.
Slika 4.2 prikazuje, kako na levi strani urejevalnika JOSM pritisnemo na gumb, ki ima
simbol za ravnilo, nato se v spodnjem desnem kotu programa odpre okno z imenom
''izmerjene vrednosti'' (angl. measured values). Razdaljo med dvema vozliščema izmerimo
tako, da držimo pritisnjeno tipko ''ctrl' in z levim miškinim klikom najprej kliknemo na eno
vozlišče in nato še na drugo. V okvirju ''izmerjene vrednosti'' se nato izpiše razdalja. Za
merjenje dolžin poti ali površin območij se samo z miškinim kazalcem pomaknemo na pot
ali območje, ki se avtomatsko zazna in obarva v rdeče.

71

Rezultati in diskusija

Slika 4.2: Vtičnik za merjenje razdalje v urejevalniku JOSM

Na sliki 4.1 je razvidno, da smo izmerili razdaljo med dvema vozliščema, ki sta označena
kot drevesi. Prometne nezgode se pripetijo na cestah, ki potekajo skozi drevorede, v teh
primerih so razdalje med posameznimi drevesi zelo pomemben podatek. Skupnost OSM
trenutno še priporoča, da se kot posamezno drevo, določeno z vozliščem, označuje samo
drevesa, ki imajo t. i. spomeniški značaj, saj bi vrisovanje vsakega drevesa posebej na
karto povzročilo preveliko količino podatkov za trenutne strojne zmogljivosti strežnikov.
Zaenkrat še svetujejo uporabo površine (angl. area), ki se ji pripiše oznaka, na primer za
gozd ali park. Po večjih urbanih naseljih lahko že najdemo kar nekaj posamezno označenih
dreves, kar pomeni, da se ta trend označevanja povečuje in ga administratorji sistema OSM
dovolijo. S spletno aplikacijo Overpass turbo [57] smo preverili stanje podatkov za oznako
s ključem ''natural'' in vrednostjo ''tree'' (k= natural, v=tree) ter ugotovili, da je na območju
Republike Slovenije trenutno na glavnih cestah, kjer se najpogosteje dogajajo prometne
nezgode, vrisanih zelo malo drevoredov.
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5 Zaključki
V diplomski nalogi smo analizirali možnost vnosa podatkov v prostodostopen
geoinformacijski sistem OpenStreetMap, ki bi lahko služil kot vir analize prometnih
nezgod. Pri pregledovanju teoretičnih osnov sistema smo pridobili ustrezne smernice, kako
sistem deluje in kakšne možnosti vnosa vse omogoča. Obstoječim možnostim analize
prometnih nezgod v dosedanji dokumentaciji smo podali natančnejše oznake, ki jih ponuja
sistem OSM.
Ugotovili smo, da OSM kot brezplačen in prostodostopen sistem nudi veliko možnosti
izboljšanja popisa prometnih nezgod na več področjih, in sicer:
1) Lokacija prometnih nezgod bi se z ustrezno napravo GNSS označevala natančno, kjer
bi se za podlago uporabilo zemljevide in podatke iz OSM. To pomeni, da ne bi
prihajalo do nenatančnosti vnosa, kot je razvidno na primerih iz baze prometnih
nezgod, kjer je lokacija vezana na najbližjo hišno številko.
2) Popis vrste in parametrov cestišča v sistemu OSM je mogoče opraviti zelo natančno.
OSM ponuja vse parametre, ki se jih uporablja tudi v preiskovalnih metodah VALT in
DaCoTA, ki sta podrobnejši in veliko bolj razdelani od policijskega zapisnika, ki je
trenutno v uporabi.
3) Sitem OSM ponuja natančen vnos objektov in okolice ter prometne infrastrukture, kot
so robniki, jarki, bankine, prometna signalizacija, vrste križišč. Omogoča tudi
določanje dimenzij višine in širine vsem objektom in infrastrukturi.
4) Velika prednost sistema OSM je tudi možnost samostojnega kartografiranja ter
vrisovanja in dodajanja podatkov v sistem, ki so za analizo prometnih nezgod ustrezni.
5) Sistem ponuja velik nabor oznak za popisovanje okoliščin, ki vplivajo na prometne
nezgode, na primer: merjenje razdalje vozišča, širina cestišča, določanje vrste naselij,
smernih pasov in podobno.
6) Zelo izčrpna enciklopedija (OSM wiki) z razlagami in navodili za vse elemente, ki
sestavljajo OSM, pripomore, da lahko vsak posameznik prispeva podatke – tako se
sistem nenehno širi in dograjuje. V veliko pomoč služi tudi ažuren forum za vprašanja
in odgovore. Literatura ostalih avtorjev je tudi v večini prostodostopnega značaja.
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7) Sistem ponuja možnost oddajanja prošenj skupnosti za spremembe OSM sistema in
dodajanje novih funkcij, kar lahko pripomore v smeri razvijanja prometnih nezgod
tako, da posamezniki sami dodajajo parametre, ki ji potrebujejo za specifično analizo.
8) Slabost sistema je predvsem v tem, da prihaja do preobremenitve strežnika, v kolikor
istočasno spletni urejevalnik uporablja večje število uporabnikov – ali če nalaga in
shranjuje podatke večje število uporabnikov istočasno. V tem primeru se spletna stran
zelo upočasni in je kdaj tudi nedostopna za nekaj minut. Težave z nedostopnostjo
odpravimo tako, da podatke urejamo s prostodostopnimi programi na svojem
računalniku in tam shranjujemo lokalno kopijo podatkov OSM.
9) Pomanjkljivost sistema vidimo v tem, da lahko vsak uporabnik ureja in vnaša podatke
prosto, kar lahko privede do napačnih ali namensko lažnih podatkov. Sicer nekje v
ozadju deluje skupnost uporabnikov, ki lahko podatke pred objavo preveri in poskuša
ugotoviti njihovo verodostojnost.
10) Trenutno stanje podatkov o prometni infrastrukturi v OSM na območju Republike
Slovenije ni zadovoljivo do te mere, da bi jih lahko neposredno uporabili za
preiskovanje prometnih nezgod.
11) Preiskovanje prometnih nezgod in podatki, ki se zbirajo in uporabljajo, že v osnovi
niso javnega značaja in njihova javna objava v sistemu OSM ni najbolj primerna. Zato
smo vse urejanje in obdelavo preizkušali na lokalni kopiji podatkov.
12) Urejevalnik JOSM omogoča shranjevanje podatkov na osebni računalnik, kar pomeni,
da imamo lahko lokalno kopijo. Na strežnike ni potrebno nobeno pošiljanje in naši
podatki tako ostanejo zasebnega značaja. Pojavi pa se vprašanje ažurnosti podatkov in
njihovih posodobitev, če sami urejamo svojo lokalno kopijo podatkov. Na primer,
imamo število podatkov, ki smo jih sami vnesli. Konkretno – cesti, ki poteka skozi
vas, smo pripisali raznorazne oznake ter natančneje vrisali okolico. Čez čas na uradni
strani OSM ugotovimo, da se je v to vas vrisala nova infrastruktura, ki je vplivala na
potek ceste. Zato želimo svojo lokalno kopijo podatkov posodobiti z novimi ažurnimi
podatki iz OSM. Ker naši podatki niso bili objavljeni na strežniku, sistem tega ne
zazna kot paketa sprememb in nam podatke v celoti prekrije z nazadnje
posodobljenimi, ki ne vsebujejo tako natančno označenega cestišča. V tem primeru
izgubimo vse naše podatke.
Predlogi za nadaljnje delo
Natančno popisovanje lokacije prometne nezgode bi z današnjo sodobno tehnologijo lahko
izboljšali z ustrezno napravo, na primer s sprejemnikom GNSS ali s pametnim mobilnim
telefonom. Za mobilni operacijski sistem Android je prostodostopna aplikacija Vespucci,
ki je napredni urejevalnik za kartografiranje in vpisovanje podatkov v sistem OSM.
Smiselno bi bilo izbrati napravo, ki bi bila za tiste, ki se ukvarjajo s preiskovanjem
prometnih nezgod, najenostavnejša in najbolj dostopna za uporabo.
Točno lociranje kraja prometne nezgode s kombinacijo posodobljenega in bolj razdelanega
zapisnika, ki bi vseboval spremenljivke za popisovanje stanja vozišča po zgledu
preiskovalnih metod VALT in DaCoTA in uporabo odprtokodnega sistema
OpenStreetMap za obdelavo in shranjevanje teh podatkov, bi lahko privedlo do boljših
analiz za preiskovanje prometnih nezgod ter tudi za ugotavljanje kritičnih odsekov in delov
cestnega sistema v Republiki Sloveniji.
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Priloga A

Priloga A

Del policijskega zapisnika, ki se navezuje na cesto, list 1.

Priloga A

Del policijskega zapisnika, ki se navezuje na cesto, list 2.

