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1 SPLOŠNO
Predložen elaborat, Kapacitetna analiza odseka s predlogi rešitev na križanju mestnih cest LK-245171
(Zrkovska cesta) in LK-254181 (Nabrežna ulica), ki sodi v okvir priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Po1-SD, smo izdelali po naročilu izvajalca OSA
arhitekti d. o. o., arhitektura, urbanizem in storitve.

1.1 PREDMET ELABORATA
Na osnovi umestitve objekta z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočo okoliško ureditvijo, smo
pripravili kapacitetno analizo bližnjega odseka, na katerem poteka križanje mestnih cest LK-245171
(Zrkovska cesta) in LK-245181 (Nabrežna ulica).
Predmet tega elaborata je kapacitetna analiza križišča Zrkovske ceste in Nabrežne ulice ter predlogi
rešitev analiziranega območja. Na podlagi kapacitetne analize križišča bodo izračunani parametri
odvijanja prometa v križišču z obstoječo geometrijo v izhodiščnem letu 2022 in v planski dobi, v letu
2042. Planska doba je določena v skladu s »Pravilnikom o projektiranju cest« (Uradni list RS št. 91/05,
26/06 in 109/10 – Zces-1).
V izračunih bodo uporabljena merodajna jutranja konica v letih 2022 in 2042 ter merodajna
popoldanska konica v letih 2022 in 2042.
Na podlagi generiranja potovanj bodo napovedana dodatna potovanja na območju, ki se bodo
odvijala zaradi umestitve objekta s oskrbovanimi stanovanji. Zaradi tega bodo izračunana tudi
potrebna parkirna mesta, katera se morajo nahajati na parceli načrtovanega objekta.
Lega obravnavanega križišča na širšem območju je razvidna na spodnji sliki.

Slika 2.1.1.1: Lega obravnavanega križišča na širšem območju

Na odseku, kjer se križata mestni cesti LK-254171 (Zrkovska cesta) in LK-254181 (Nabrežna ulica), se
nahaja trikrako križišče.
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Lega obravnavanega križišča je v obdelavi števnih podatkov in izračunih definirana z oznakami krakov
A, B in C:




Krak A predstavlja potovanje iz Zrkovske ceste (zahod) na Zrkovsko cesto (vzhod) ali
Nabrežno ulico.
Krak B predstavlja potovanje iz Nabrežne ulice na Zrkovsko cesto (vzhod) ali Zrkovsko cesto
(zahod).
Krak C predstavlja potovanje iz Zrkovske ceste (vzhod) na Zrkovsko cesto (zahod) ali
Nabrežno ulico.

Križišče, definirano z oznakami krakov A, B in C je prikazano na spodnji sliki.

Slika 2.1.1.2: Oznaka krakov na obravnavanem križišču

KRAK A / Zrkovska cesta (zahod)
Na zahodnem delu Zrkovske ceste, ki je definiran kot krak A, se nahajata vozišče in ozka pot za pešce.
Ti dve sta med seboj ločeni z jekleno varnostno ograjo. Na vozišču se v bližini križišča nahaja asfaltna
grbina, ki je označena s horizontalno signalizacijo, in služi kot ukrep za umirjenje prometa na Zrkovski
cesti. Na kraku A velja omejitev hitrosti 30 km/h.

Slika 2.1.1.3: Krak A – pogled v smeri zahoda

Slika 2.1.1.4: Krak A – pogled v smeri vzhoda
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KRAK B / Nabrežna ulica
Na Nabrežni ulici, ki je definirana kot krak B, je vozišče ob eni strani varovano z jekleno varnostno
ograjo. Na vozišču Nabrežne ulice je predpisana omejitev hitrosti 40 km/h in pot vodi v slepo ulico.
Konec vozišča ob Zrkovski cesti je opremljen prometnimi znaki 2102, 2232-4 in 3204.

Slika 2.1.1.5: Krak B – pogled proti Zrkovski cesti

Slika 2.1.1.6: Krak B – pogled v smeri Nabrežne ulice

KRAK C / Zrkovska cesta (vzhod)
Na vzhodnem delu Zrkovske ceste, ki je definiran kot krak C, se ob vozišču nahaja pločnik, ki je
namenjen pešcem. V nadaljevanju poti proti vzhodu se nahaja asfaltna grbina, ki je označena s
ustrezno horizontalno prometno signalizacijo. Na Zrkovski cesti velja omejitev hitrosti 30 km/h.
Parkirano vozilo na privatnem parkirišču ob koncu pločnika predstavlja nevarnost pešcu, ki se
približuje
križišču
Zrkovske
ceste
in
Nabrežne
ulice.

Slika 2.1.1.7: Krak C – pogled v smeri vzhoda

Slika 2.1.1.8: Krak C – pogled proti križišču
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1.2 DELOVNI POSTOPEK
Aktivnosti v delovnem postopku so bile naslednje :
1.

Izvedba štetja prometa s pomočjo kamere med 06:00 in 21:00 uro. Izvedli smo ga v torek,
08.03.2022. Podatke smo obdelali in razdelili v 15 minutne intervale, da smo lahko
določili jutranjo in popoldansko konico.
Premikajoča se vozila smo analizirali po naslednjih kategorijah:
• kolesa,
• motorna kolesa,
• osebna motorna vozila in kombiji,
• traktorji, avtobusi in tovornjaki do 7 ton ter
• zglobni avtobusi in tovornjaki nad 7 ton.
Pregled hitrosti in pospeškov vozil na obravnavanem odseku in podrobna analiza štetja
ranljivih udeležencev v prometu.

2.

Analiza stanja območja obdelave jutranje in popoldanske konice v letu 2022 na podlagi
štetja prometa v programu SIDRA in izračun povprečnega dnevnega letnega prometa
(PLDP). Na podlagi izračunanega odstotka povprečnega letnega dnevnega prometa, ki je
znašal 1,5%, sledi še analiza stanja območja obdelave jutranje in popoldanske konice v
letu 2042.

3.

Generiranje potovanje glede na temo Pomoč pri življenju (ang. »Assisted Living«) pod
točko 254. Ta kompleks za pomoč pri bivanju je stanovanjsko okolje, ki zagotavlja bodisi
rutinsko splošno zaščito, nadzor ali pomoč pri dejavnostih, potrebnih za samostojno
življenje, psihično ali fizično omejene osebe. Glede na vrednosti dnevnega prometa smo
izračunali konične ure ter jih primerjali s štetjem prometa.

4.

Predlog umestitve parkirnim mest smo določili po dveh načinih. Prvi način zavzema
računski normativ po dejavnostih, ki je povzet in prirejen po švicarskih državnih parkirnih
normativih in je primeren za prometne lokacije, ki niso veliki povzročitelji prometa. Drugi
način smo določili po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih
stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.
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2 ŠTETJE PROMETA
Za pripravo prometne analize smo v torek, 08.03.2022 na obravnavanem križišču izvedli štetje
prometa. Na ta dan je potekal običajen šolski in delovni dan v tednu s sočnim vremenom. Štetje smo
izvedli s pomočjo kamere, ki je bila nameščena ob križišču med 6.00 in 21.00 uro.
Premikajoča se vozila smo analizirali po naslednjih kategorijah:
• kolesa,
• motorna kolesa,
• osebna motorna vozila in kombiji,
• traktorji, avtobusi in tovornjaki do 7 ton ter
• zglobni avtobusi in tovornjaki nad 7 ton.
Iz posnetkov smo pridobili tudi podatke o hitrostih in pospeških vozil, ki so prevozila območje
obdelave.

2.1 KONIČNA URA VOZIL
Na podlagi analiziranja zbranih podatkov na četrt urne intervale smo določili jutranjo in popoldansko
konično uro. Jutranja konica poteka med 6.45 in 7.45 uro ter popoldanska konica med 15.00 in 16.00
uro.
Graf 2.1.1: Jutranja in popoldanska konična ura štetja prometa
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2.1.1 JUTRANJA KONIČNA URA
Jutranja konična ura na analiziranem odseku poteka med 6.45 in 7.45 uro. V tem času vsota EOV
(enota osebnih vozil) znaša 176.
Enota osebnih vozil (EOV) je izračunana na podlagi faktorja za pretvorbo vozil v EOV (fei), ki znaša za
kolesa vrednost 0,3, za motorna vozila vrednost 0,5, za osebna vozila vrednost 1, za tovorna vozila
pod 7 ton vrednost 2 in za tovorna vozila nad 7 ton vrednost 3.
Iz smeri Zrkovske ceste (vzhod) je v križišče pripeljalo 97 vozil, ki so pot nadaljevali po Zrkovski cesti
(zahod). Od teh je bilo 84% osebnih vozil, 10% kombijev, 4% koles in 2% tovornih vozil do 7 ton.
Iz smeri Zrkovske ceste (zahod) je v križišče pripeljalo 74 vozil, ki so pot nadaljevali po Zrkovski cesti
(vzhod). Od teh je bilo 86% osebnih vozil, 7% kombijev, 4% tovornih vozil do 7 ton in 3% koles.
3

Iz smeri Nabrežne ulice je v križišče pripeljalo 5 vozil. 3 osebna vozila so pot nadaljevala po Zrkovski
cesti (zahod) ter eno kolo in eno osebno vozilo po Zrkovski cesti (vzhod).

Slika 2.1.1.1: Štetje prometa – jutranja konična ura

2.1.2 POPOLDANSKA KONIČNA URA
Popoldanska konična ura na analiziranem odseku poteka med 15.00 in 16.00 uro. V tem času vsota
EOV (enota osebnih vozil) znaša 167.
Enota osebnih vozil (EOV) je izračunana na podlagi faktorja za pretvorbo vozil v EOV (fei), ki znaša za
kolesa vrednost 0,3, za motorna vozila vrednost 0,5, za osebna vozila vrednost 1, za tovorna vozila
pod 7 ton vrednost 2 in za tovorna vozila nad 7 ton vrednost 3.
Iz smeri Zrkovske ceste (vzhod) je v križišče pripeljalo 88 vozil. 86 vozil je pot nadaljevalo po Zrkovski
cesti (zahod) – od teh je bilo 84% osebnih vozil, 12% kombijev, 3% koles in 1% tovornih vozil do 7 ton.
Dve osebni vozili sta zavili na Nabrežno ulico.
Iz smeri Zrkovske ceste (zahod) je v križišče pripeljalo 73 vozil. 65 vozil je pot nadaljevalo po Zrkovski
cesti (vzhod) – od teh je bilo 92% osebnih vozil, 6% koles in 2% tovornih vozil do 7 ton. Osem osebnih
vozil je zavilo na Nabrežno ulico.
Iz smeri Nabrežne ulice je v križišče pripeljalo 9 vozil. Pet osebnih vozil je pot nadaljevala po Zrkovski
cesti (zahod) in štiri osebna vozila po Zrkovski cesti (vzhod).
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Slika 2.1.2.1: Štetje prometa – popoldanska konična ura

2.2 HITROSTI VOZIL
Območja obarvana z modro barvo na sliki ponazarjajo minimalne hitrosti ali zaustavitev vozil. K tem
situacijam so pripomogli ukrepi za umirjanje prometa. Na Zrkovski cesti se na teh območjih nahajata
asfaltni grbini, na Nabrežni ulici pa prometni znak za ustavitev (2120).
Pred asfaltno grbina na zahodni strani Zrkovske ceste se nahaja prometni znak za območje umirjanje
prometa z omejitvijo 30 km/h. Pred tem je zato območje obarvamo temno rdeče in ponazarja višje
hitrosti.

Slika 2.2.1: Hitrosti vozil

2.3 POSPEŠKI VOZIL
Najvišji pospeški vozil so vidni na območjih, kjer se vozila oddaljujejo od ukrepov za umirjanje
prometa, najnižji pa tam, kjer se vozila približujejo obstoječim ukrepom za umiranje prometa.
Na Zrkovski cesti se na nahajata asfaltni grbini, na Nabrežni ulici pa prometni znak za ustavitev
(2120).
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Slika 2.3.1: Pospeški vozil

2.4 RANLJIVI UDELEŽENCI V PROMETU NA OBRAVNAVANEM ODSEKU
Pri analizi prometa smo posebej upoštevali ranljivejše skupine v prometu, med katere spadajo pešci
in kolesarji.
Največ ranljivih udeležencev se v jutranjem času pojavi med 6.45 in 7.45 uro ter med 7.15 in 8.15 uro.
Med 6.45 in 7.45 uro je bilo od 46 ranljivih udeležencev v prometu, udeleženih 85% pešcev in 15%
kolesarjev. Med 7.15 in 8.15 uro je bilo od 46 ranljivih udeležencev v prometu, udeleženih 89%
pešcev in 11% kolesarjev.
V popoldanskem času je največje število ranljivih udeležencev med 14.45 in 15.45 uro, teh je 51. Od
51 ranljivih udeležencev v prometu, je bilo udeleženih 86% pešcev in 14% kolesarjev.
Graf 2.4.2: Ranljivi udeleženci v prometu
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2.4.1 OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
V bližini obravnavanega odseka se nahaja Osnovna šola Toneta Čufarja. Načrt šolskih poti osnovne
šole poleg ostalih poti zajema tudi odsek, na katerem smo 8.3.2022 izvedli štetje prometa.
Spodnji sliki prikazujeta načrt šolskih poti. Leva slika prikazuje načrt šolskih poti OŠ Toneta Čufarja iz
šolskega leta 2016/2017, desna slika pa načrt šolskih poti OŠ Toneta Čufarja iz šolskega leta
2018/2019.

Slika 2.4.1.1: Načrt šolskih poti 2016/2017

Slika 2.4.1.2: Načrt šolskih poti 2018/2019

Z zeleno barvo so označene varne poti in križišča, z rdečo barvo pa nevarne poti in križišča. Obarvane
poti na slikah prikazujejo, da se je stanje varnosti na obravnavanem odseko poslabšalo. Poti so
nevarne za ranljive udeležence v prometu.
Zrkovska cesta je v skupini nevarnih šolskih poti. Med nevarno šolsko pot jo Osnovna šola Toneta
Čufarja uvršča zaradi neurejenih površin za pešče, ki potekajo od osnovne šole in do križišča
Osojnikove ulice, Čufarjeve ceste in Zrkovske ceste ter neoznačenih poti prečkanja na Zrkovski cesti.

2.4.2 OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA
Obstoječa infrastruktura sodi med nevarne poti za ranljive udeležence v prometu. Pot za pešce je od
vozišča ločena s jekleno varnostno ograjo, in na nekaterih mestih ne omogoča prečkanje ceste. Na
mestih, kjer je prečkanje ceste omogočeno, ni označenega prehoda za pešce.
Kolesarji so zaradi ozke poti, ki je namenjena samo pešcem, preusmerjeni na vozišče, kjer pa
kolesarske poti niso označene s vertikalno ali horizontalno prometno signalizacijo.
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Slika 2.4.2.1: Nevarna pot za ranljive udeležence v prometu

2.4.3 PREDLOG UREDITVE INFRASTRUKTURE
Predlagamo pet variant ureditve profila ceste, ki so prikazani na spodnji sliki (od leve proti desni).
Glede na skice predlaganih profilov, so pešci nivojsko ločeni od vozišča, kolesarji pa so ali na vozišču
skupaj s ostalim prometom ali pa nivojsko ločeni skupaj s pešci.
1. varianta Površina za pešce in zelena površina sta nivojsko ločeni od vozišča. Površina za pešce
je širine 2,00 metrov in zelena površina je širine 2,00 metrov. Zelena površina je namenjena
namestitvi razsvetljave in namestitvi vertikalne prometne signalizacije. Vozišče je lahko
minimalne širine 5,00 metrov in maksimalne širine 6,00 metrov. Na levi in desni strani vozišča
se nahajata kolesarska pasa, ki sta v souporabi s prometnim pasom in sta širine 1,00 metra.
2. varianta Površina za pešce je nivojsko ločena od ostalega prometa in je širine 2,50 metra.
Vozišče je lahko minimalne širine 5,00 metrov in maksimalne širine 6,00 metrov. Na levi in
desni strani vozišča se nahajata kolesarska pasa, ki sta v souporabi s prometnim pasom in sta
širine 1,00 metra.
3. varianta Površina za pešce in zelena površina sta nivojsko ločeni od vozišča. Zelena površina je
širine 2,00 metrov in je namenjena namestitvi razsvetljave in namestitvi vertikalne prometne
signalizacije. Površina za pešce je prav tako širine 2,00 metrov. Vozišče je lahko minimalne
širine 5,00 metrov in maksimalne širine 6,00 metrov. Na levi in desni strani vozišča se
nahajata kolesarska pasa, ki sta v souporabi s prometnim pasom in sta širine 1,00 metra.
4. varianta Površina za pešce in kolesarje je nivojsko ločena od vozišča. Površina za pešce je
širine 2,00 metra. Poleg površine za pešce se nahaja dvosmerna kolesarska steza, ki je širine
2,00 metra. Med dvosmerno kolesarsko stezo in voziščem se nahaja 0,5 metrov širok
varnostni odmik. Vozišče je lahko minimalne širine 5,00 metrov in maksimalne širine 6,00
metrov.
5. varianta Površina za pešce in enosmerna kolesarska steza sta nivojsko ločeni od vozišča.
Površina za pešce je širine 2,00 metrov. Enosmerna kolesarska steza, ki se nahaja polek
površine za pešce je širine 1,00 metra. Med enosmerno kolesarsko stezo in voziščem se
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nahaja 0,5 metrov širok varnostni odmik. Vozišče je lahko minimalne širine 5,00 metrov in
maksimalne širine 6,00 metrov. Na desni strani vozišča se nahaja kolesarski pas, ki sta v
souporabi s prometnim pasom in je širine 1,00 metra.

Slika 2.4.3.1: Variante ureditve prometnega profila na Zrkovski cesti

Predlagamo, da bi promet na Zrkovski cesti uredili po skici 5. variante. Zagotovili bi varnost ranljivih
udeležencev v prometi, ki bi bili v celoti nivojsko ločeni od motornega prometa.

3

3 KAPACITETNI IZRAČUNI
Kapacitetni izračuni so izvedeni za obstoječe križišče pred in po izgradnji stavbe z oskrbovanimi
stanovanji z obremenitvami med obema konicama v letih 2022 in 2042 (2022 + 20 let).
Prometne obremenitve za obravnavan odsek smo upoštevali glede na povprečni letni dnevni promet
ki je znašal 1,5 % na leto. Povprečni letni dnevni promet smo izračunali na podlagi avtomatskih
števcev, ki so nameščeni v bližini obravnavanega odseka.
Planska doba je določena v skladu s »Pravilnikom o projektiranju cest« (Uradni list RS št. 91/05, 26/06
in 109/10 – Zces-1) s pomočjo v Sloveniji priznanega in najbolj uporabljanega programskega orodja
SIDRA.

3.1 OBSTOJEČE STANJE
Obstoječe stanje predstavlja trikrako križišče Zrkovske ceste in Nabrežne ulice, kjer poteka režim
prednostne in stranske ceste. Na Zrkovski cesti velja omejitev hitrosti 30 km/h in na Nabrežni ulici 40
km/h.

Slika 3.1.1: Skica obstoječega stanja obravnavanega odseka

Na podlagi vnesenih podatkov za posamezni krak v jutranji in popoldanski konici, smo dobili rezultate
kapacitete prometa na obstoječem obdelanem odseku Zrkovske ceste in Nabrežne ulice.

3.1.1 JUTRANJA KONIČNA URA
Celotno omrežje obdelave ima v jutranji konični uri raven storitve (ang. »Level of Service«) pod
razredom A, kar pomeni, da so kapacitete prometa na tem območju minimalne in ima zato križišče
najboljše pogoje.
Agregatna mera zmogljivosti križišča (ang. »Degree of Sturation«), ki je določena kot razmerje med
skupnim pretokom povpraševanja v križišču in stopnjo nasičenosti križišča, pri čemer je stopnja
nasičenosti križišča največja stopnja nasičenosti voznega pasu glede na vse pasove v križišču, ima
najvišjo vrednost na Zrkovski cesti (vzhod) in znaša 0,051 volumna/kapaciteto.
Povprečna zamuda (ang. »Average Delay«) glede na vsa vozila ali pešce, ki so v čakalni vrsti in niso v
čakalni vrsti, je običajno merilo uspešnosti, ki se uporablja za analizo križišč in omrežja. Povprečna
zamuda vozil in pešcev v jutranji konični uri znaša 0,9 sekund.
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Največji povratni obseg čakalne vrste glede na linijo zaustavitve (ang. »Back of QUEUE Distance«) na
obravnavanem križišču v jutranji konici znaša 0,1 metrov na Nabrežni ulici.
Podrobne vrednosti po krakih so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 3.1.1.1: Učinkovitost gibanja vozil na obstoječem stanju v jutranji konični uri
Vehicle Movement Performance
ID
Zrkovska cesta (Z)
AB
AC
Approach
Zrkovska cesta (V)
CA
CB
Approach
Nabrežna ulica
BC
BA
Approach
All Vehicles

Level of Service

Deg. Satn [v/c]

Aver. Delay [sec]

95& BACK OF QUEUE Dist [m]

LOS A
LOS A
LOS A

0,039
0,039
0,039

2,3
0,8
0,8

0,0
0,0
0,0

LOS A
LOS A
LOS A

0,051
0,051
0,051

0,8
2,0
0,8

0,0
0,0
0,0

LOS A
LOS A
LOS A
LOS A

0,005
0,005
0,005
0,051

6,6
6,1
6,3
0,9

0,1
0,1
0,1
0,1

3.1.2 POPOLDANSKA KONIČNA URA
Celotno omrežje obdelave ima v popoldanski konični uri raven storitve (ang. »Level of Service«) pod
razredom A, kar pomeni, da so kapacitete prometa na tem območju minimalne in ima zato križišče
najboljše pogoje.
Agregatna mera zmogljivosti križišča (ang. »Degree of Sturation«), ki je določena kot razmerje med
skupnim pretokom povpraševanja v križišču in stopnjo nasičenosti križišča, pri čemer je stopnja
nasičenosti križišča največja stopnja nasičenosti voznega pasu glede na vse pasove v križišču, ima
najvišjo vrednost na Zrkovski cesti (vzhod) in znaša 0,046 volumna/kapaciteto.
Povprečna zamuda (ang. »Average Delay«) glede na vsa vozila ali pešce, ki so v čakalni vrsti in niso v
čakalni vrsti, je običajno merilo uspešnosti, ki se uporablja za analizo križišč in omrežja. Povprečna
zamuda vozil in pešcev v popoldanski konični uri znaša 1,1 sekund.
Največji povratni obseg čakalne vrste glede na linijo zaustavitve (ang. »Back of QUEUE Distance«) na
obravnavanem križišču v popoldanski konici znaša 0,2 metrov na Nabrežni ulici.
Podrobne vrednosti po krakih so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 3.1.2.1: Učinkovitost gibanja vozil na obstoječem stanju v popoldanski konični uri
Vehicle Movement Performance
ID
Zrkovska cesta (Z)
AB
AC
Approach
Zrkovska cesta (V)
CA
CB
Approach
Nabrežna ulica
BC
BA
Approach
All Vehicles

Level of Service

Deg. Satn [v/c]

Aver. Delay [sec]

95& BACK OF QUEUE Dist [m]

LOS A
LOS A
LOS A

0,038
0,038
0,038

2,3
0,8
0,9

0,0
0,0
0,0

LOS A
LOS A
LOS A

0,046
0,046
0,046

0,8
2,0
0,8

0,0
0,0
0,0

LOS A
LOS A
LOS A
LOS A

0,009
0,009
0,009
0,046

6,5
6,1
6,3
1,1

0,2
0,2
0,2
0,2
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3.2 NAPOVED STANJA
Napovedano stanje predstavlja združeni dve trikraki križišči.
Prvo trikrako križišče je obstoječe križišče Zrkovske ceste z omejitvijo hitrosti 30 km/h in Nabrežne
ulice z omejitvijo hitrosti 40 km/h, kjer poteka režim prednostne in stranske ceste. Drugo trikrako
križišče bo predstavljalo pot do parkirišča načrtovane stavbe s oskrbovanimi stanovanji. Načrtovano
križišče bo prav tako urejeno s režimom prednostne in stranske ceste, kjer bo na prednostni Zrkovski
cesti omejitev hitrosti 30 km/h.

Slika 3.2.1: Skica napovedanega stanja obravnavanega odseka

Na podlagi vnesenih podatkov za posamezni krak v jutranji in popoldanski konici, dobimo povprečne
rezultate kapacitete prometa za celotno omrežje – obe križišči skupaj.

3.2.1 JUTRANJA KONIČNA URA
Vhodne podatke za napovedano stanje obravnavanega odseka smo napovedali s pomočjo
povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP) in generiranja potovanj.
Za križišče Zrkovske ceste in Nabrežne ulice smo pri izračunu upoštevali 1,5% PLDP.
Za križišče Zrkovske ceste in parkirišča načrtovanega objekta z oskrbovanimi stanovanji smo
upoštevali generiranje potovanj. Pri generiranju potovanj smo se osredotočili na temo Pomoč pri
življenju (ang. »Assisted Living«) pod točko 254. Ta kompleks za pomoč pri bivanju je stanovanjsko
okolje, ki zagotavlja bodisi rutinsko splošno zaščito, nadzor ali pomoč pri dejavnostih, potrebnih za
samostojno življenje, psihično ali fizično omejene osebe.
Izračunali smo, da je 33 vozil vstopilo v območje in 16 vozil izstopilo iz območja načrtovane stavbe z
oskrbovanimi stanovanji.
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Slika 3.2.1.1: Napoved števnih podatkov – jutranja konična ura

Celotno omrežje obdelave ima v jutranji konični uri raven storitve (ang. »Level of Service«) pod
razredom A, kar pomeni, da so kapacitete prometa na tem območju minimalne in ima zato križišče
najboljše pogoje.
Agregatna mera zmogljivosti križišča (ang. »Degree of Sturation«), ki je določena kot razmerje med
skupnim pretokom povpraševanja v križišču in stopnjo nasičenosti križišča, pri čemer je stopnja
nasičenosti križišča največja stopnja nasičenosti voznega pasu glede na vse pasove v križišču, znaša
0,076 volumna/kapaciteto.
Povprečna zamuda (ang. »Average Delay«) glede na vsa vozila ali pešce, ki so v čakalni vrsti in niso v
čakalni vrsti, je običajno merilo uspešnosti, ki se uporablja za analizo križišč in omrežja. Povprečna
zamuda vozil in pešcev v jutranji konični uri znaša 1,5 sekund.
Največji povratni obseg čakalne vrste glede na linijo zaustavitve (ang. »Back of QUEUE Distance«) na
obravnavanem križišču v jutranji konici znaša v povprečju 0,0 metrov.
Podrobne vrednosti po krakih so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 3.2.1.1: Učinkovitost gibanja vozil na omrežju napovedanega stanja v popoldanski konični uri

Network Performance
ID
Level of Service
Deg. Satn [v/c]
Zrkovska cesta, Nabrežna ulica, parkirišče
LOS A
0,076

Aver. Delay [sec]

95& BACK OF QUEUE Dist [m]

1,5

0,0

3.2.2 POPOLDANSKA KONIČNA URA
Vhodne podatke za napovedano stanje obravnavanega odseka smo napovedali s pomočjo
povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP) in generiranja potovanj.
Za križišče Zrkovske ceste in Nabrežne ulice smo pri izračunu upoštevali 1,5% PLDP.
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Za križišče Zrkovske ceste in parkirišča načrtovanega objekta z oskrbovanimi stanovanji smo
upoštevali generiranje potovanj. Pri generiranju potovanj smo se osredotočili na temo Pomoč pri
življenju (ang. »Assisted Living«) pod točko 254. Ta kompleks za pomoč pri bivanju je stanovanjsko
okolje, ki zagotavlja bodisi rutinsko splošno zaščito, nadzor ali pomoč pri dejavnostih, potrebnih za
samostojno življenje, psihično ali fizično omejene osebe.
Izračunali smo, da je 22 vozil vstopilo v območje in 27 vozil izstopilo iz območja načrtovane stavbe z
oskrbovanimi stanovanji.

Slika 3.2.2.1: Napoved števnih podatkov – popoldanska konična ura

Celotno omrežje obdelave ima v popoldanski konični uri raven storitve (ang. »Level of Service«) pod
razredom A, kar pomeni, da so kapacitete prometa na tem območju minimalne in ima zato križišče
najboljše pogoje.
Agregatna mera zmogljivosti križišča (ang. »Degree of Sturation«), ki je določena kot razmerje med
skupnim pretokom povpraševanja v križišču in stopnjo nasičenosti križišča, pri čemer je stopnja
nasičenosti križišča največja stopnja nasičenosti voznega pasu glede na vse pasove v križišču, ima
najvišjo vrednost 0,088 volumna/kapaciteto.
Povprečna zamuda (ang. »Average Delay«) glede na vsa vozila ali pešce, ki so v čakalni vrsti in niso v
čakalni vrsti, je običajno merilo uspešnosti, ki se uporablja za analizo križišč in omrežja. Povprečna
zamuda vozil in pešcev v popoldanski konični uri znaša 1,3 sekund.
Največji povratni obseg čakalne vrste glede na linijo zaustavitve (ang. »Back of QUEUE Distance«) na
obravnavanem križišču v popoldanski konici znaša v povprečju 0,0 metrov.
Podrobne vrednosti po krakih so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 3.2.2.1: Učinkovitost gibanja vozil na omrežju napovedanega stanja v popoldanski konični uri

Network Performance
ID
Level of Service
Deg. Satn [v/c]
Zrkovska cesta, Nabrežna ulica, parkirišče
LOS A
0,088

Aver. Delay [sec]

95& BACK OF QUEUE Dist [m]

1,3

0,0
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4 GENERIRANJE POTOVANJ
Generiranje potovanj smo določili s pomočjo literature Trip Generation Manual 10th Edition (2017).
Pri generiranju potovanj smo se osredotočili na temo Pomoč pri življenju (ang. »Assisted Living«) pod
točko 254. Ta kompleks za pomoč pri bivanju je stanovanjsko okolje, ki zagotavlja bodisi rutinsko
splošno zaščito, nadzor ali pomoč pri dejavnostih, potrebnih za samostojno življenje, psihično ali
fizično omejene osebe. Običajno ima ločene bivalne prostore za stanovalce. Njene centralizirane
storitve običajno vključujejo jedilnico, gospodinjstvo, družabne in fizične dejavnosti.
Glede na vrednosti dnevnega prometa med tednom v urbanem okolju teme Pomoč pri življenju (ang.
»Assisted Living«) pod točko 254 smo izračunali konične ure ter jih primerjali s štetjem prometa.
Primerjava izračuna koničnih ur po generiranju potovanj in števnih podatkih je prikazana na
spodnjem grafu.
Graf 4.3: Konične ure števnih podatkov in 254 potovanj
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Števni podatki

4.1 POTOVANJA V JUTRANJI KONIČNI URI
Napoved potovanj v jutranji konični uri smo izbrali glede na število postelj v dnevu med tednom v
urbanem okolju. Na povprečno število postelj, ki znaša 121, je določenih 67% vstopov in 33%
izstopov iz načrtovanega območja s oskrbovanimi stanovanji.
Generacija potovanj vozil določenih na postelje napoveduje naslednje:




povprečno stopnjo potovanj v vrednosti 0,18,
razpon stopnje potovanj v vrednosti od 0,13 do 0,34 in
standardno deviacijo v vrednosti 0,07.

Pri izračunu smo predpostavili, da je v načrtovani stavbi 100 postelj in izračunali, da je v jutranji
konični uri opravljenih 25 potovanj.
Na podlagi opravljenih potovanj, je 17 vozil vstopilo v območje in 8 vozil izstopilo iz območja.
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Tabela 4.1.1: Jutranja konica - vstopi in izstopi

Konica

Vstopi

Izstopi

Skupaj

67%

33%

100%

17

8

25

Jutranja

4.2 POTOVANJA V POPOLDANSKI KONIČNI URI
Napoved potovanj v popoldanski konični uri smo izbrali glede na število postelj v dnevu med tednom
v urbanem okolju. Na povprečno število postelj, ki znaša 96, je določenih 45% vstopov in 55%
izstopov iz načrtovanega območja s oskrbovanimi stanovanji.
Generacija potovanj vozil določenih na postelje napoveduje naslednje:




povprečno stopnjo potovanj v vrednosti 0,34,
razpon stopnje potovanj v vrednosti od 0,16 do 0,87 in
standardno deviacijo v vrednosti 0,16.

Pri izračunu smo predpostavili, da je v načrtovani stavbi 100 postelj in izračunali, da je v jutranji
konični uri opravljenih 34 potovanj.
Na podlagi opravljenih potovanj, je 15 vozil vstopilo v območje in 19 vozil izstopilo iz območja.
Tabela 4.2.1: Popoldanska konica - vstopi in izstopi

Konica

Vstopi

Izstopi

Skupaj

45%

55%

100%

15

19

34

Popoldanska
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5 PARKIRANJE
Po priporočilih Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, z naslovom Mirujoči promet v
urbanih naseljih, smo določili število potrebnih parkirnih mest za načrtovano stavbo z oskrbovanimi
stanovanji. Pri izračunu parkirnih mest smo upoštevali dva načina.

5.1 RAČUNSKI NORMATIV PO DEJAVNOSTIH
Računski normativ po dejavnostih, ki je povzet in prirejen po švicarskih državnih parkirnih normativih,
je primeren za prometne lokacije, ki niso veliki povzročitelji prometa. Ta način izračunamo v treh
korakih.
1. Parkirni normativi po dejavnostih.
Glede na dejavnost načrtovano stavbo razvrstimo pod stanovanja in bivanje, natančneje pod
stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja). Ta določa, da mora
biti zagotovljeno eno parkirno mesto na enoto, dodatnih 10% parkirnih mest pa mora biti
namenjenih obiskovalcem in ta morajo biti obiskovalcem javno dostopna.
Ker bo zgrajenih 60 stanovanjskih enot, to pomeni, da mora biti zagotovljenih 60 parkirnih
mest za stanovalce in 6 parkirnih mest za obiskovalce, ki pa morajo biti javno dostopna.
2. Določitev vrste lokacije.
Vrsto lokacije določimo glede na pogostost javnega prometa v dostopnosti peš (400m) do
lokacije in glede na delež uporabnikov območja, ki dostopajo do lokacije peš ali s kolesom.
Linije mestnega potniškega prometa v dostopnosti cca. 200m na voljo več kot štirikrat na uro,
delež uporabnikov območja pa je manjši od 25%.
3. Določitev deleža parkirnih mest po normativih, ki mora biti zgrajen.
Glede na določitev vrste lokacije je določeno, da je minimum deleža zgrajenih parkirnih mest
50% in maksimum 80%.
To pomeni, da mora biti minimalno zagotovljenih 30 parkirnih mest za stanovalce in 3
parkirna mesta za obiskovalce ter maksimalno 48 parkirnih mest za stanovalce in 5 parkirnih
mest za obiskovalce.

5.2 MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GRADITEV OSKRBOVANIH
STANOVANJ
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje opredeljuje glede parkiranja naslednje:
1. Za vsako oskrbovano stanovanje mora biti na gradbeni parceli zagotovljenega najmanj 0,8
parkirnega mesta, najmanj 20 % teh parkirnih mest pa mora omogočati uporabo
funkcionalno oviranim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno najmanj eno tako parkirno
mesto na stavbo. Parkirna mesta, namenjena funkcionalno oviranim osebam, morajo biti
najbližje vhodu v tisti del stavbe, kjer se oskrbovana stanovanja nahajajo.
Pomeni, da mora biti zagotovljenih 48 parkirnih mest, od teh mora biti 10 parkirnih mest
namenjenih funkcionalno oviranim osebam.
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2. Za vsako stavbo z oskrbovanimi stanovanji mora biti zagotovljeno dodatno parkirno mesto,
namenjeno kratkotrajnemu parkiranju motornih vozil oseb, ki oskrbujejo stanovalce.
Ker bodo stanovanja v eni stavbi, to pomeni eno dodatno parkirno mesto namenjeno
kratkotrajnemu parkiranju.
3. Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega
števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe
oddaljene največ 200 m in so uporabnikom oskrbovanih stanovanj trajno in stalno na
razpolago.
Na gradbeni parceli je možno zagotoviti zadostno število parkirnih mest.

5.3 PREDLOG UMESTITVE PARKIRNIH MEST
Skupno število parkirnih mestih, ki so določena po minimalnih tehničnih zahtevah, je 49. 49 parkirnih
mest je prav tako blizu maksimalnemu številu parkirnih mest, ki so določena po računskem
normativu po dejavnostih.
Glede na upoštevanje obeh načinov določanja parkirnih mest, predlagamo umestitev parkirnih mest
prikazan na spodnji sliki.
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Slika 5.3.1: Predlog umestitve parkirišča

Od 49 parkirnih mest je 10 parkirnih mesti namenjenih funkcionalno oviranim osebam, ki se nahajajo
v bližini stranskega vhoda v stavbo ter eno parkirno mesto namenjeno kratkotrajnemu parkiranju.
Zaradi razvoja in pomembnosti elektro mobilnosti v prihodnosti, je predlagano eno parkirno mesto s
polnilnico za električna vozila. Parkirno mesto za električna vozila in parkirno mesto za kratkotrajno
parkiranje sta po našem predlogu načrtovana pred glavnim vhodom v stavbo.
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6 POVZETEK IN ZAKLJUČKI
Predmet elaborata je kapacitetna analiza obstoječega semaforiziranega križišča z obremenitvami v
letu 2022 in 2042. Rezultati kapacitetne analize, parametri za oceno kvalitete odvijanja prometa, naj
bi potrdili kvaliteto odvijanja prometa v križišču po izgradnji načrtovane stavbe z oskrbovanimi
stanovanji ob koncu 20-letne planske dobe.
Izhodiščni podatki za pripravo prometnih obremenitev v letu 2022 so pridobljeni s avtomatskim
štetjem, ki je bilo izvedeno v torek, 08.03.2022 med 6.00 in 21.00 uro. Skupni dovozni promet v
križišče je po izvedenem štetju med jutranjo konico 2022 znašal 176 vozil/h, med popoldansko konico
pa 170 vozil/h. Skupen dovozni promet v križišče ni vseboval težkih tovornih vozil.
Prometne obremenitve v letu 2042 so pridobljene na podlagi podatkov iz leta 2022 in izračunom
povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP). PLDP znaša 1,5% naraščanje prometa letno. Skupni
dovozni promet v križišče po izračunu med jutranjo konico 2042 znaša 229 vozil/h, med popoldansko
konico pa znaša 221 vozil/h.
Analiza stanja s programskim orodjem SIDRA določa, da križišče ni preobremenjeno. Ob pregledu
odseka, smo ugotovili, da je obstoječa infrastruktura nevarna za ranljive udeležence v prometu.
Da bi izboljšali varnost številčnih ranljivih udeležencev v prometu, bi poleg ureditve površin za pešce
in kolesarje bilo potrebno upoštevati oziroma dodati ukrepe za umirjanje prometa. Predlagamo
dodatne asfaltne grbine.
Predlagamo naslednje ukrepe za izboljšanje stanja:








razširitev območja omejene hitrosti 30 km/h,
prestavitev cestnih grbin na začetek Zrkovske ceste,
ureditev pasu za pešce in kolesarje,
ureditev prehodov za pešce in kolesarje,
ureditev horizontalne signalizacije,
pregled prometne varnosti ( za ranljive udeležence v prometu) in
pregled sistema parkiranja na celotni Zrkovski cesti.
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