
+1200 
strokovnjakov

+20 tehničnih 
odborov

Od leta 
1909

MEDNARODNO SODELOVANJE  
NA PODROČJU CEST  
IN CESTNEGA PROMETA

+120 
držav



NAŠE TEME

FINANCIRANJE

ZIMSKA SLUŽBA

NOVI UPORABNIKI CEST 

MOBILNOST V URBANIH  
OKOLJIH

OPERATIVNOST PREDOROV

ODPORNOST CESTNE  
INFRASTRUKTURE 

OPERATIVNOST CESTNEGA 
OMREŽJA 

DELOVANJE CESTNIH UPRAV

VZDRŽEVANJE IN OPERATIVNE  
STRATEGIJE 

PREPREČEVANJE IN  
UPRAVLJANJE KATASTROF 

TOVORNI PROMET

PAMETNI PROMET

UPRAVLJANJE CESTNEGA  
PREMOŽENJA

 VAROVANJE

PROMETNA VARNOST

POVEZANA VOZILA

 VOZIŠČA

 ZEMELJSKA DELA

OKOLJE

PODEŽELSKE CESTE 

MOSTOVI

PROMETNE POLITIKE

...

VSE S CESTAMI IN CESTNIM PROMETOM POVEZANE 
TEME

VEČMODALNOST



Cestni promet je najstarejši način prevoza in še vedno predstavlja več kot 80% 
prometa v večini držav. Države so tudi danes soočene z naraščajočimi zahtevami po 
mobilnosti, novih trendih, finančni učinkovitosti in družbenimi pritiski.

Strokovnjaki , raziskovalci in operativci po celem svetu delajo na teh izzivih z namenom 
oblikovanja najprimernejših rešitev.

Mednarodno sodelovanje je močno orodje v tem procesu. 

Namesto, da bi na novo razvijali najboljše rešitve, jih je bolje izmenjevati 
preko srečanj in sodelovanja med strokovnjaki, s čimer  prihranimo čas in 
denar,
Hkrati je na ta način možno preveriti učinkovitost rešitev, kar pripomore k 
razvoju novih konceptov,
Takšno sodelovanje omogoča tudi promocijo nacionalnih rešitev in prakse. 

PIARC, Svetovno cestno združenje, je bilo leta 1909 ustanovljeno prav z namenom 
olajšanja takšnega sodelovanja na področju vseh s cesto povezanih tem. Naše 
mednarodno združenje je nepolitično in neprofitno. Ustvarjamo mreže cestnih 
strokovnjakov s celega sveta, jim priskrbimo metode za sodelovanje ter objavljamo 
njihove predloge in poročila. Vse to v kontekstu integriranega in trajnostnega prometa. 

Naši izdelki in storitve so dostopni širokemu krogu strokovne javnosti. Osredotočajo 
se na pričakovanja in zahteve, ki jih izpostavljajo naši člani, ki prihajajo iz več kot  
120 držav.



Svetovni cestni kongres, organiziran vsaka 4 leta že vse od leta 1908  
- Abu Dhabi (Združeni arabski emirati) 2019;  
- Praga (Češka Republika) 2023 

Mednarodni zimski cestni kongres  
- Gdansk (Poljska) 2018;  
- Calgary (Kanada) 2022 

1.200 mednarodnih strokovnjakov

Sodeluje v več kot 20 tehničnih odborih in posebnih delovnih skupinah

Sestanki Izvršnega odbora in Skupščine

Sestanki na nacionalni ravni (Nacionalni komiteji)

NAŠE POSLANSTVO

ZAGOTAVLJATI PRVOVRSTNO MEDNARODNO ZDRUŽENJE, NAMENJENO ANALIZIRANJU IN 
RAZPRAVI O TEMAH, POVEZANIH S CESTAMI IN CESTNIM PROMETOM

RAZŠIRJATI DOBRE PRAKSE IN ZAGOTAVLJATI OPTIMALNI DOSTOP DO INFORMACIJ  
S CELEGA SVETA

Objava poročil, ki so na voljo brezplačno – 1 krat mesečno

Četrtletna revija Routes/Roads v treh jezikih

Konference – Predori, značilnosti vozišč

Kratki strokovni izdelki (posebni projekti)



 Zahteve manj razvitih držav so upoštevane v naših strokovnih temah

 Mednarodni seminarji – na vsakih 6 tednov

 Regionalne delovne skupine

 Finančni podporni mehanizmi

DELOVATI V KORIST MANJ RAZVITIH DRŽAV IN DRŽAV V RAZVOJU

RAZVIJATI IN PROMOVIRATI UČINKOVITA ORODJA ZA POMOČ PRI ODLOČANJU  
O CESTAH IN CESTNEM PROMETU

Naš odličen on-line večjezični Cestni slovar

HDM-4: programsko orodje za podporo odločanju pri vzdrževanju  in 
investicijskih analizah
   
DG-QRAM: orodje za upravljanje prometa nevarnih snovi v predorih

Tematski on-line priročniki: prometna varnost, operativnost predorov, 
upravljanje cestnega premoženja, operativnost cestnega omrežja/
pametni promet



KAKO DELUJEMO?

Združujejo več kot 1.200 strokovnjakov s celega 
sveta, kar pomeni, da je PIARC v svetovnem 
merilu največje združenje cestnih 
strokovnjakov. Njihovo delo se odvija preko 
dveh letnih sestankov in seminarjev v manj 
razvitih državah ter državah v razvoju. Delo se 
zaključi z objavo poročila o prioritetnih tehničnih 
temah.

Osrednji del naših izdelkov je na voljo  
v angleškem, francoskem in španskem jeziku – 
trije delovni jeziki združenja – občasno pa tudi  
v kakšnem drugem jeziku.

Tehnični 
odbori

Nacionalni 
komiteji

Mednarodne 
strategije in 
partnerstva

Posebni 
projekti

Posebne 
delovne 
skupine

PIARC aktivno vzpostavlja partnerstva  z drugimi deležniki, z namenom promocije cest kot ključnega sestavnega 
elementa prometnega sistema. S tem PIARC zagotavlja  širšo dostopnost svojih izdelkov, prispeva k razširjanju dobrih 
praks, dostopa do večjega dela cestnih skupnosti, lažje koordinira aktivnosti in sodeluje pri oblikovanju skupnih 
projektov. 

PIARC Nacionalni komiteji: nacionalna cestna združenja, vzpostavljena na nacionalnih ravneh v več kot 40 državah 
po svetu.

Regionalna cestna združenja: CEDR v Evropi, AGEPAR v francosko govoreči Afriki, REAAA v Aziji in DIRCAIBEA  
v Latinski Ameriki.

Razvojne organizacije, vključno s Svetovno banko (World Bank), Azijsko razvojno banko (Asian Development Bank), 
Razvojno banko Latinske Amerike (Development Bank of Latin America), itn.

Mednarodne tehnične organizacije: TRB (Združene države Amerike), Mednarodno združenje za predore in 
podzemeljski prostor (International Tunnelling & Underground Space Association ITA-AITES), FISITA, itn.

PARTNERSTVA

Mednarodni 
seminarji

Tehnični odbori in Posebne delovne skupine 
so najvidnejši elementi PIARC-a.



PIARC EKIPA

ZAKAJ SE PRIKLJUČITI PIARC-u?

Ponujamo več kategorij članstva: nacionalne vlade; regionalne vlade in združenja; 
podjetja ali univerze; posamezni člani (fizične osebe).

Generalni 
sekretariat 

PIARC
Predsednik

Izvoli ga 
Skupščina  

za obdobje štirih let

Skupščina

Odgovornost 
za upravljanje 

združenja

Sestavljena je iz 
predstavnikov držav 
članic, ki jih vodi Prvi 

delegat države

Izvršni odbor

Operativno 
upravlja 

združenje 

s pomočjo več 
komisij

Koordinira 
vse aktivnosti

sedež ima v Parizu,  
v Franciji

Vodje in strokovnjaki,  
ki jih delegirajo 

posamezne države 
članice

Zaposleni

Naših dogodkih

temah, povezanih s cestami na mednarodni ravni

tehničnih odborih in posebnih delovnih skupinah

pri identifikaciji problematičnih tem, povezanih s 
cestami

Revije Routes/Roads

Naših on-line poročil v PIARC-ovi knjižnici

Našega on-line cestnega slovarja

Naših programskih izdelkov

SODELUJTE V DOSTOPAJTE DO



www.piarc.org

Prenesite naše publikacije

Sledite nam na družbenih omrežjih

Prijavite se na naše novice

Prevedeno na  
Zavodu za gradbeništvo  
Slovenije in Direkciji RS za infrastrukturo


