


sheme

poglavje

tekst

naslov

KAZALO

katego-

UVOD

UDELEŽENCI V PROMETU

TIPI MESTNIH CEST

TEHNIČNI ELEMENTI CEST

VREDNOTENJE PROJEKTOV

VIRI IN PRIMERI

•TRAJNOSTNA MOBILNOST

•PEŠCI

•KOLESARJI

•JAVNI PREVOZ

•AVTOMOBILSKI PROMET

•MESTNE CESTE

•PROMET V STANOVANJSKIH SOSESKAH

•SKUPNI PROMETNI PROSTOR

•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV

•OBRAZEC ZA VREDNOTENJE
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Uspešna mesta 21. stoletja so tista, ki bodo 
nudila meščanom visoko kakovost bivalnega 
okolja. Prebivalci bodo lahko izbirali med 
vsemi oblikami mobilnosti, ki ne bodo 
uporabljale fosilnih goriv. Sodobna mesta bodo 
skrbela za socialno vključenost prebivalcev 
in jih spodbujala k zdravem načinu življenja. 
Trajnostni razvoj mest ne bo odganjal ljudi, 
ampak jih privabljal v zdravo, zeleno in v vsem 
generacijam prijazno mesto. Takšna naj bo 
Ljubljana 21. stoletja.

Vizija preureditve Slomškove ulice: nova 
ureditev omogoča dostopnost vsem 
udeležencem v prometu (pešec, kolo v obe 
smeri, dostop z avtom). Poleg tega nudi 
primerno opremljen prostor za druženje 
okoliških stanovalcev. Predvidena so tudi 
drevesa in ozelenitve, ki izboljšujejo kvaliteto 
bivanja.

IZIVI 21. STOLETJA

OBSTOJEČE STANJE
SLOMŠKOVE ULICE

PREDLOG UREDITVE
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ENAKOPRAVNA MOBILNOST VSEH UDELEŽENCEV

Zakaj je v priročniku poudarek na besedi 
mobilnost in ne na prometu? Ljudje namreč 
enačijo promet z avtomobilskim prometom, 
pri tem pa pozabljajo, da imamo poleg 
avtomobilskega prometa tudi peš promet, 
kolesarski promet in javni promet. Z besedo 
mobilnost želimo poudariti, da nam gre za 
zagotovitev mobilnosti ljudi in ne vozil. 

Cilj urejanja prometa je potemtakem zagotoviti 
optimalno mobilnost ljudi in blaga v mestih, 
kar naj bo ena od glavnih nalog mestne uprave. 
Trajnostna mobilnost zagotavlja mobilnost ljudi 
s prevoznimi sredstvi, ki so prostorsko, finančno 
in okoljsko najbolj učinkovita. Za doseganje 
prerazporeditve izbora prometnega sredstva 
je potrebno izvajati ukrepe, ki bodo spodbujali 
pešce, kolesarje in javni promet. 

Prometna politika z različnimi ukrepi aktivno 
vpliva na izbiro vrste mobilnosti tako, da z 
ustrezno infrastrukturo spodbuja uporabo 
trajnostnih oblik mobilnosti in na drugi strani 
omejuje osebni motorni promet. 
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• HOJA
Pešci uporabljajo lastno energijo, zavzemajo pri 
hoji najmanj prostora in ne povzročajo nobenih 
posledic v okolju. Pešci na javnih prostorih 
ustvarjajo živahne in varne mestne ulice.

• KOLESARJENJE
Podobno kot hoja tudi kolesarjenje ne povzroča 
nobenih izpustov niti hrupa in prav tako 
zavzema malo prostora za vožnjo in parkiranje. 
Dnevno kolesarjenje po različnih opravkih 
v mestu je smiselno vzpodbujati tudi zaradi 
blagodejnega vpliva na gibalne sposobnosti in  
zdravje ljudi.

• JAVNI PREVOZ
Javni prevoz je tako iz vidika rabe prostora 
kot okoljskih vplivov še vedno bolj sprejemljiv 
prevozni način kot osebni avto, ki je dostopen
za vse socialne in starostne skupine prebivalcev.

• AVTO
Osebni avto je za mesto najmanj primerno 
prevozno sredstvo zaradi velikega zavzemanja  
javnega prostora tako pri vožnji kot parkiranju, 
zaradi visokih stroškov izgradnje cest,  parkirišč 
in gražanih hiš, zaradi velikih izdatkov za 
registracijo,zavarovanje in gorivo, zaradi 
škodljivih izpustov izpušnih plinov in trdnih 
delcev, povzročanja hrupa in ogrožanja 
prometne varnosti.

NOVA PROMETNA PIRAMIDA

Prometna politika s součinkovanjem različnih ukrepov in ustrezno infrastrukturo na eni strani spodbuja uporabo 
trajnostnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz tako, da na drugi strani omejuje osebni motorni 
promet. Zato je potrebno uveljaviti obrnjeno prometno piramido.
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RAZLIKA MED TRADICIONALNIM IN TRAJNOSTNIM NAČRTOVANJEM MESTNEGA PROMETA

OSREDNJI PREDMET OBRAVNAVE JE 
INFRASTRUKTURA

PROJEKTNO NAČRTOVANJE

OSREDNJA CILJA STA PRETOČNOST IN 
HITROST

INVESTICIJSKO INTENZIVNO 
NAČRTOVANJE

ZADOVOLJEVANJE PROMETNEGA 
POVPRAŠEVANJA 

OSREDOTOČENOST NA VELIKE IN 
DRAGE PROJEKTE

DOMENA PROMETNIH INŽINIRJEV

IZBOR PROMETNIH PROJEKTOV BREZ 
STRATEŠKIH PRESOJ

TRADICIONALNO NAČRTOVANJE
MESTNEGA PROMETA

INFRASTRUKTURA JE EDEN OD 
NAČINOV DOSEGANJA ŠIRŠIH CILJEV

STRATEŠKO IN CILJNO NAČRTOVANJE

OSREDNJA CILJA STA DOSTOPNOST IN 
KAKOVOST BIVANJA

STROŠKOVNO UČINKOVITO 
NAČRTOVANJE

UPRAVLJANJE PROMETNEGA 
POVPRAŠEVANJA

OSREDOTOČENOST NA UČINKOVITE IN 
POSTOPNE IZBOJŠAVE

INTERDISCIPLINARNOST, INTEGRACIJA 
SEKTORJEV ZA ZDRAVJE,  OKOLJE, 
PROSTOR

STRATEŠKE PRESOJE OPCIJ GLEDE NA 
ZASTAVLJENE CILJE

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE 
MESTNEGA PROMETA
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• NAČRTUJ PREPOZNAVNO PODOBO MESTA
Načrtuj skladno oblikovane in celovito urejene 
ulice, prilagodi se podobi in značaju okolice,  še 
posebej upoštevaj hierarhijo javnega prostora.

• NAČRTUJ STROŠKOVNO UČINKOVITO
Poskrbi za kar največjo uporabnost prometnih 
ureditev in javnega prostora za vse prebivalce, 
izboljšave obstoječe infrastrukture naj imajo 
prednost pred drago in zahtevno gradnjo novih 
cest in cestnih objektov.

• NAČRTUJ ZA SOBIVANJE VSEH UDELEŽENCEV V 
PROMETU
Pri načrtovanju cest upoštevaj potrebe pešcev,  
kolesarjev,  uporabnikov javnega in osebnega 
prometa, ne da bi kateregakoli od udeležencev 
povsem izključevali.

• NAČRTUJ ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST
Pri načrtovanju prometa daj prednost 
tistim oblikam mobilnosti, ki so z vidika 
onesnaževanja zraka, povzročanja hrupa, 
energetske in prostorske potratnosti najbolj 
ugodne.

• NAČRTUJ ZA VARNO MOBILNOST
Varnost naj ima pri načrtovanju prometnih 
ureditev prednost pred pretočnostjo in hitrostjo 
motornega prometa, posebno pozornost 
nameni najbolj šibkim in najbolj ranljivim 
udeležencem v prometu: otrokom, starim, 
gibalno oviranim, pešcem in kolesarjem.

• NAČRTUJ ŽIVAHNE ULICE
Javno življenje na ulicah v največji meri prispeva 
k izboljšanju kakovosti bivanja v mestu, 
zagotavlja lokalno oskrbo in vpliva na socialno 
povezanost prebivalcev mesta. 
“Če načrtujemo mesto za avte in motorni 
promet, dobimo avte in motorni promet, če 
načrtujemo mesto za ljudi in javne prostore, 
dobimo ljudi in javne prostore” (Kent)  

OSNOVNA NAČELA NOVE PROMETNE POLITIKE
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13% 67%

20%

19%

55%

26%

33%

34%34%

Cilj prometne politike MOL je v 
do leta 2020 prerazporediti izbor 
prometnega sredstva v naslednjih 
deležih:

• TRETJINA VSEH POTI V MESTU  NAJ SE OPRAVI 
PEŠ IN S KOLESOM.

• TRETJINA VSEH POTI V MESTU SE NAJ OPRAVI Z 
JAVNIM PREVOZOM IN  TAKSIJI.

• TRETJINA VSEH POTI PO MESTU SE NAJ OPRAVI 
Z OSEBNIM AVTOMOBILOM.

Cilj prerazporeditve izbora prometnega 
sredstva v MOL do leta 2020 predpostavlja 
bistveno spremenjen način mobilnosti.
Za preverjanje uspešnosti pri uresničevanju 
zastavljenih dolgoročnih ciljev do 2020 so 
postavljeni tako vmesni kot lahko merljivi cilji 
prometne reforme do leta 2015. 
Do 2015 bomo hojo povečali za 20%, 
kolesarjenje za 40%, vožnjo z avtobusom za 
50% in sočasno zmanjšali število voženj z 
avtom za 20%.
Seznam ukrepov prometne politike zagotavlja 
doseganje ciljev do leta 2015, ko bo potrebno 
za nadaljnje obdobje do leta 2020 po potrebi 
prirediti nove ukrepe.

PRIMERJAVA DELEŽEV UPORABE RAZLIČNIH PROMETNIH SREDSTEV PO LETIH:

   
2011 (avto 67,6%, avtobus 12,7%, kolo in peš 19,7%)
2015 (avto 55 %, avtobus 20 %, kolo in peš 25 %)
2020 (avto 34%, avtobus 32%, kolo in peš 34%)

*Vir:  Makro-, mezo- in mikroskopska prometna preveritev koncepta trajnostnega prometa v Ljubljani (Guzelj, 2011).

2011* 2015 2020

UKREPI 
DO 

2015

UKREPI
DO 

2020
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VEČ HOJE

1 • V MESTNEM SREDIŠČU BOMO UREDILI 
PEŠCEM PRIJAZNO MREŽO ULIC DO VSEH 
MESTNIH ZNAMENITOSTI IN POMEMBNIH 
USTANOV.

2 • V STANOVANJSKIH SOSESKAH BOMO UREDILI 
NAD NOVIMI PODZEMNIMI GARAŽAMI, TRGE 
IN PARKE, PREUREDILI BOMO TUDI DOVOZNE 
CESTE PO NAČELU SKUPNEGA PROMETNEGA 
PROSTORA.

3 • STANOVALCI SOSESK BODO DOBILI VARNE 
POTI DO PARKOV, ŠOL, DOMOV ZA STARE, 
VRTCEV, TRGOVIN, DNEVNIH CENTROV IN 
POSTAJALIŠČ LPP.

VEČ S KOLESOM

4 • ZAPOSLENI PREBIVALCI BODO ZA 40% VEČ 
UPORABLJALI KOLESA ZA PREVOZ NA DELO.

5 • DIJAKI IN ŠTUDENTJE BODO ZA 50% VEČ 
UPORABLJALI KOLESA ZA VOŽNJO DO ŠOL IN 
FAKULTET.

VEČ Z AVTOBUSOM

6 • Z AVTOBUSI LPP IN VLAKI SE BO VOZILO 
NA DELO ZA 50% VEČ DNEVNIH MIGRANTOV.

7 • V SREDIŠČU MESTA BO NAKUPOVALO 30% 
VEČ LJUDI.

8 • NA MNOŽIČNE PRIREDITVE SE BO 50% 
VEČ LJUDI PRIPELJALO Z AVTOBUSI LPP.

MANJ Z AVTOM

9 • DIFERENCIRANA PARKIRNA POLITIKA BO 
VPLIVALA NA SPREMEMBO PROMETNIH NAVAD.

10 • DESET NAJVEČJIH ZAPOSLOVALCEV V 
MESTU BO PRIPRAVILO IN IZVAJALO SVOJE 
NAČRTE MOBILNOSTI PREVOZOV V SLUŽBO PO 
TRETJINSKIH DELEŽIH UPORABE PROMETNIH 
SREDSTEV. 

11 • NA TREH VPADNICAH BO V PROMETNIH 
KONICAH ZAGOTOVLJEN HITREJŠI POTOVALNI ČAS 
AVTOBUSOV LPP OD OSEBNIH AVTOMOBILOV.

ENAJST POGLAVITNIH AKCIJ ZA DOSEGANJE CILJEV DO 2015
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Vsi smo pešci. Hoja je najbolj naraven, poceni 
in zdrav način gibanja po mestu, ki pa zahteva 
več kot samo zdrave noge. Za hojo morajo biti 
v prvi vrsti ustrezno urejene ceste oz. ulice, ki 
predstavljajo osnovno povezovalno strukturo 
trajnostnega mesta.

Primerno okolje za hojo mora varovati pešce 
pred motornimi vozili. Hitrosti vozil morajo 
biti še posebej upočasnjene. Pločniki morajo 
biti neovirani, neprekinjeni, dobro osvetljeni 
in osenčeni. Vozila morajo biti v križiščih 
upočasnjena, z manjšimi zavoji, ožjimi pasovi in 
hitrostnimi ovirami. Križišča naj bodo urejena 
z otoki za pešce in s podaljšanimi pločniki, ki 
zmanjšujejo razdaljo za prečkanje. Pločniki v 
križiščih morajo biti v naklonu, da zagotavljajo 
tekoče prečkanje cestišča za vse, vključno za 
osebe v invalidskem vozičku ali za družine z 
otroškim  vozičkom. Omrežje pločnikov naj 
omogoča dostope pešcev do vseh šol, vrtcev, 
uradov, lokalov, trgovin, pisarn in avtobusnih 
postajališč in naj nudijo čim več prijetnih in 
zanimivih doživetij. Ulice naj bodo oblikovane 
pestro in zanimivo, da s svojo obliko, podobo, 
opremo in ponudbo privabijo čim več pešcev. 

CILJI

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAJUSPEŠNEJŠA IN NAJBOLJ PRILJUBLJENA MESTA NA SVETU IMAJO ŽIVAHNE IN OBLJUDENE ULICE, ZA KATERE STALNO 
SKRBIJO IN JIH IZBOLJŠUJEJO. IMENITNA MESTA SO TISTA, KI NUDIJO IMENITNE POGOJE ZA PEŠCE. 
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Če želimo spodbujati hojo v mestu, moramo 
peščeve površine še posebej skrbno načrtovati. 
Pešec si želi čim bolj ravne in čim krajše poti 
brez premagovanja horizontalnih in vertikalnih  
ovir. Za varnost pešcev je potrebno v križiščih  
zagotoviti čim bolj počasen motorni promet. 
Pločniki naj bodo čim bolj široki. Za hojo 
privlačno okolje je potrebno, je potrebno 
skrbeti za čimbolj dejavna in zanimiva pritličja 
stavb. 

Ne pozabi: vsak uporabnik javnega prevoza je 
tudi pešec.

NIKA, MAMICA, 31 LET: 
“V KRIŽIŠČU MORAJO VOZITI 
BOLJ POČASI ŽE ZARADI 
MOJEGA MALČKA!”

MARIJA, UPOKOJENKA, 76 LET:
“NE ZMOREM VEČ HODITI GOR IN 
DOL PO STOPNICAH!”

PETER, INVALID, 37 LET:
“MENI BI NAJBOLJ ODGO-
VARJALO, DA BI BIL VES 
JAVNI PROSTOR NA ENEM 
NIVOJU!”

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAČRTUJ NAJKRAJŠE IN DOVOLJ ŠIROKE POTI ZA PEŠCE.
• NAČRTUJ VARNE POVRŠINE ZA PEŠCE, KJER JE MOTORNI PROMET UMIRJEN
• NAČRTUJ PRIVLAČNO OKOLJE Z ZELENJEM, KLOPMI ZA POČITEK IN ZANIMIVIMI PRITLIČJI

POVRŠINE ZA PEŠCE 

PEŠEC JE NAJBOLJ ZAHTEVEN UDELEŽENEC V PROMETU
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OSNOVNE DIMENZIJE ZA PLOČNIKE IN PREHODE ZA PEŠCE

OSNOVNE POTREBE PEŠČA PO PROSTORU

1.5m0.75m 1.2m0.9m

2
.0
m
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Prečkanje križišča po podhodih in nadhodih 
najbolj omejuje ljudi pri hoji po mestu. Vedno 
ustreži pešcu z najkrajšo potjo na površini brez 
premagovanja višinskih razlik.

Na sliki levo lahko vidimo primer podhoda pod 
Dunajsko cesto, kjer pešci raje prečkajo križišče  
na površini.
Na sliki desno vidimo, da bo pešec vedno 
uporabljal najkrajšo pot (zelena črta), čeprav ni 
bila prvotno predvidena (rdeča črta).

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NE NAČRTUJ VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH OVIR ZA PEŠCE.

VERTIKALNE IN HORIZONTALNE OVIRE 

HORIZONTALNE IN VERTIKALNE OVIRE HOJO OTEŽUJEJO
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• KRIŽIŠČA

Križišča so potencialno najbolj  nevarne točke 
za pešce, zato je potrebno posvetiti varnosti 
pešcev v križišču vso pozornost!

• Načrtuj minimalne zavijalne radije, ki 
preprečujejo preveliko hitrost vozil

• Pešca vodi naravnost skozi križišče

• Pločnik v obliki ledvic naj bo 5 m pred zebro in 
nizom parkirnih mest

• Na nižjih kategorijah cest naj se višina 
varnostnega odmika pločnika nadaljuje tudi 
preko prehoda za pešce

• Prepreči parkiranje preblizu križišča

• Načrtuj poseben semaforski interval za pešce v 
križišču

• Načrtuj vklop zelene luči za pešce 3s pred 
zeleno za motorni promet, če zelenega intervala 
ni mogoče zagotoviti posebej za pešce.

• Trajanje intervala v sekundah naj bo vsaj enako 
dolgo kot je prehod v metrih (1s je enako 1m)

• Na bolj prometnih cestah naj bodo križišča 
semaforizirana vključno z zavijalnimi pasovi 

• PRI NAČRTOVANJU PEŠČEVIH POVRŠIN 
UPOŠTEVAJ NASLEDNJE MINIMALNE STANDARDE:

• HITROST

Nižja je hitrost motornega prometa, manjša 
je verjetnost smrtne nesreče ob trku pešca z 
avtom. Pri hitrosti 30km/h preživi ob trku z 
avtom več kot 90% pešcev, pri hitrosti 50 km/h 
65%, pri 60km/h le 40% in pri hitrosti 70km/h 
manj kot 20% pešcev. 

• Na mestnih cestah naj bo najvišja dovoljena 
hitrost 60km/h

• Na dovoznih cestah znotraj stanovanjskih 
sosesk naj bo najvišja dovoljena hitrost 30km/h

• V bližini šol, vrtcev in drugih družbenih 
dejavnosti naj bo hitrost omejena na 30km/h

• UKREPI ZA UMIRJANJE MOTORNEGA PROMETA

Ker lahko vozila zaradi svoje mase in hitrosti 
povzročijo težje posledice v primeru kršitev 
cestno prometnih predpisov, je aktivna 
prometna politika usmerjena k načrtovanju 
prometnih površin, ki fizično preprečujejo 
kršitve pravil. 

• Predvidi širine voznega pasu, ki ovirajo prehitro 
vožnjo vozil.

• Predvidi fizične ukrepe za umirjanje 
osebnega motornega  prometa, še posebej 
na stanovanjskih ulicah in na ulicah v bližini 
izobraževalnih in drugih družbenih dejavnosti.

MINIMALNI STANDARDI 

VARNOST

• PRI NAČRTOVANJU PEŠČEVIH POVRŠIN
UPOŠTEVAJ MINIMALNE STANDARDE 

Če želimo spodbujati hojo v mestu, moramo 
graditi varne in udobne peščeve površine. 
Pri načrtovanju površin za pešce je potrebno 
dosledno uporabljati minimalne standarde 
načrtovanja. Ker je po novi prometni piramidi 
vloga pešca v prometu na najvišjem mestu, 
je potrebno potrebe pešcev tudi prioritetno 
obravnavati. 

Poleg varnosti so za spodbujanje hoje v mestu 
pomembna kakovost, udobje, uporabnost in 
opremljenost površin za pešce. Minimalni 
standardi zagotavljajo dostopnost za vse, 
predvsem tudi za gibalno ovirane.
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MINIMALNI STANDARDI

UDOBJE IN ATRAKTIVNOST

• UDOBJE IN PRIVLAČNOST

Poleg varnosti je za spodbujanje hoje v 
mestu pomembna tudi kakovost vseh površin 
za pešce. Minimalni standardi zagotavljajo 
kakovost za vse pešce, predvsem za gibalno 
ovirane.

• Upoštevaj minimalne širine pločnikov.

• Načrtuj čim bolj ravne in tekoče poti za pešce 
brez horizontalnih in vertikalnih ovir.

• Ohranjaj neprekinjene pločnike na dovoznih 
cestah, v bližini šol in vrtcev. 

• Ozelenjuj ulice.

• Zagotovi prehodnost tudi za gibalno ovirane  
in slepe.

• Predvidi prehod za pešce vsaj na vsakih 200 
m in na vsakem križanju s prečno ulico, posebej 
če je ta zaprta za promet.

• Predvidi klopi za počitek.
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DUNAJSKE ULICE - 
Minimalni standardi za pešce predpisani v 
prometni strategiji mesta

• Uvedba minimalne širine pločnika 2,00m 
(širše na cestah višjega ranga)

• Pešcem prijazni vklopi semaforjev 
(maksimalen čas čakanja 40s na prehodih s 
pogostimi nesrečami, ob javnih parkih, igriščih 
in šolah)

• Varovanje križišč s posebnimi fizičnimi 
ureditvami (»ledvica« na pločnikih, znižanje 
pločnika, dvig cestišča na nivo pločnika na 
križanju glavne in stranske ulice, sredinski 
otoki)

• Lajšanje premagovanja višinskih razlik 
(dodatno opremljanje stopnišč s klančinami in 
dvigali, prehodi izključno na površini ceste)

• Uvedba splošne omejitve hitrosti na 30km/h v 
gosto pozidanem delu mesta

PRIMER DOBRE PRAKSE



•PEŠCI

•KOLESARJI

•JAVNI PREVOZ

•AVTOMOBILSKI PROMET

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov

UDELEŽENCI 
V PROMETU

katego-

18



KOLESARJI

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov

UDELEŽENCI 
V PROMETU

kategorija

19
KOLESARSKE POVRŠINE

Kolesarjenje v mestih prinaša številne 
prednosti: kolo je poceni prevozno sredstvo, ne 
povzroča nobenih emisij niti hrupa, porabi malo 
prostora, spodbuja stike med ljudmi in prispeva 
k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. Kolo 
je izredno primerno sredstvo za potovanja od 
vrat do vrat. 

Veliko ljudi bo izbralo kolo, če bo kolesarska 
infrastruktura urejena varno in udobno. Več 
kot je kolesarjev na cesti, bolj varne so. Ločene 
kolesarske steze so potrebne na cestah z višjimi 
hitrostmi, medtem ko je na lokalnih cestah 
boljše umirjati promet in načrtovati skupno 
uporabo cestišča. Kakovostno kolesarsko 
omrežje je tisto po katerem kolesar lahko varno 
in hitro potuje do kateregakoli cilja v mestu.

Ljubljana je zaradi kratkih razdalj idealna za 
kolesarjenje. V 15 minutah lahko s kolesom iz 
središča mesta s povprečno potovalno hitrostjo 
17km/h pokrijemo celotno območje mesta in 
ravnega terena znotraj obvoznice.

PRIKAZ DOSTOPNOSTI LJUBLJANE IZ SREDIŠČA MESTA S KOLESOM 

   
 središče Ljubljane
 5 minutna dostopnost
 10 minutna dostopnost
 15 minutna dostopnost

Vir:  Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2008, avtor: Aljaž Plevnik, kartografija: Jani Kozina   

 0          1000        2000m
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Če želimo spodbujati kolesarjenje v mestu, 
moramo kolesarske površine načrtovati skrbno 
in premišljeno. Tako kot pešec tudi kolesar 
potrebuje čim bolj ravne in čim krajše poti 
brez horizontalnih in vertikalnih ovir. Omrežje 
kolesarskih poti mora biti povezano, pri 
prečkanju križišča se mora kolesar počutiti 
varno. Nizka hitrost motornega prometa 
dodatno spodbuja večjo uporabo koles za 
opravljane poti po mestu. 

ZAHTEVE, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI 
NAČRTOVANJU KOLESARSKE INFRASTRUKTURE:

• PRIVLAČNOST 

Visoka kakovost kolesarske infrastrukture po 
vsem mestu, intermodalnost, pregledno in 
tekoče urejena kolesarska mreža

• PREMOČRTNOST

Poti brez nepotrebnih ovinkov, hitreje kot avti v 
zastojih, stalna hitrost, minimalne zamude 

• VARNOST

Mešanje z motornim prometom, ločevanje tam,  
kjer je potrebno, varni prehodi v križiščih

• UDOBJE

Gladka podlaga, minimalno ustavljanje, 
izravnan nivo

KOLESARSKE POVRŠINE

KOLESAR JE ZAHTEVEN UDELEŽENEC V PROMETU

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NE NAČRTUJ VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH OVIR ZA KOLESARJE
• NAČRTUJ NAKRAJŠE POTI ZA KOLESARJE
• KOLESARSKE POVRŠINE NAJ BODO RAVNE IN GLADKE 
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+

OSNOVNE DIMENZIJE ZA KOLESARSKE STEZE IN PASOVE

OSNOVNE POTREBE KOLESARJA PO PROSTORU
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KOLESARSKE POVRŠINE

MINIMALNI STANDARDI

• PRI NAČRTOVANJU KOLESARSKIH POVRŠIN 
UPOŠTEVAJ MINIMALNE STANDARDE 

Če hočemo zviševati delež kolesarjenja v mestu 
moramo graditi varne in udobne poti za kole-
sarje. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati 
minimalne standarde, ki zagotavljajo varno in 
privlačno okolje za kolesarje.

ŠIRINA

KJE

FIZIČNO LOČEN

NEPOSREDNO 
SKOZI KRIŽIŠČE

TIP KRIŽIŠČA

SEMAFORSKI 
SIGNAL

VAROVALNI PAS

NIVOJSKO LOČEN

DVIGNJENI 
PREHODI

OZNAČBE

PRIMERI

KOLESARSKA STEZA

• 2 - 3 m

• Glavne ceste, 50km/h 
ali več kot 7.500 vozil 
na dan

           da

           da

• Zamaknjena stop črta

• Predhoden ali ločen

• 1,0 m 

           da

• Na stanovanjskih 
cestah, uvozih 

• Barvanje steze po vsej 
dolžini ni potrebno, 
samo skozi križišče

Dunajska cesta

KOLESARSKI PAS
BREZ PARK. MEST

• 1.5 m

• Omejitev 50km/h in 
manj kot 7.500 vozil na 
dan

           da

• Zamaknjena stop črta / 
mešano območje

• Predhoden

• Po potrebi

• Na nižje hierarhičnih
cestah, uvozih 

• Barvanje pasu samo 
skozi križišče, piktogrami, 
ropotne črte 

Tavčarjeva ulica

KOLESARSKI PAS

S PARKIRNIMI MESTI

• 2 m

• Omejitev 50km/h in 
manj kot 7.500 vozil 
na dan

           da

           da

• Zamaknjena stop črta

• Predhoden

• 0,5m pred odpiranjem 
vrat

• Po potrebi

• Na nižje hierarhičnih
cestah, uvozih 

• Barvanje pasu ni 
potrebno, samo skozi 
križišče, piktogrami

Cankarjeva ulica

MEŠAN PROFIL

• Skupna površina  za 
avto in kolo

• Omejitev 30km/h in 
manj kot 7.500 vozil 
na dan

          ni relevantno

           da

• Kolesarski otok /  
mešano območje

          ni relevantno

          ni relevantno

          ni relevantno

          ni relevantno

• Piktogrami

Krakovski nasip
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KOPENHAGEN - KOLESARSKO MESTO

V Kopenhagnu se 37% vseh prebivalcev vsak 
dan vozi na delo in v šolo. Dnevno na kolesih  
prepotujejo skupno 1,2 milijona kilometrov. 
Tukaj je varneje kolesariti kot v večini drugih 
mest. To ni le zaradi dobre infrastrukture 
350 km kolesarskih stez in 40 km zelenih 
kolesarskih stez in kolesarjem prijaznih križišč, 
temveč tudi zato, ker jih tako veliko kolesari. 
Primernost je namreč vzrok, zakaj večina 
prebivalcev izbere kolesarjenje (61%), nekateri 
kolesarijo zaradi zdravja (16%), drugi da 
prihranijo denar (6%) ali zaradi varovanja okolja 
(1%).

Za vsakih 10% populacije, ki redno kolesari na 
delo ali v šolo, mesto prihrani za zdravstveno 
varstvo kar 10 milijonov dolarjev letno, s tem 
ko se izogne 57.000 bolniškim dnevom in 
prispeva k 61.000 dodatnim letom življenja.

PRIMER DOBRE PRAKSE
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JAVNI PREVOZ

V predlogu proračuna za 2011 je OGDP 
zapisal naslednje: Povečanje javnega prevoza 
je pomembno iz ekološkega in varnostnega 
vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša 
masovna oblika mobilnosti, saj avtobusi 
manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in 
toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje 
s hrupom, porabijo 5-krat manj energije na 
potnika in niso tako pogosto udeleženi v 
prometnih nesrečah kot osebni avtomobili. 
Potnik v zasedenem zgibnem avtobusu porabi 
več kot petdesetkrat
manjšo cestno površino kot njegov someščan, 
ki se po opravkih vozi v povprečno zasedenem 
osebnem vozilu.

IZHODIŠČA PRI NAČRTOVANJU, KI JIH JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI ZA USPEŠNO 
DELOVANJE JAVNEGA PREVOZA: 

• Pretočnost in hitrost javnega prometa naj 
imata prednost pred pretočnostjo osebnega 
prometa

• Številna in prostorna postajališča javnega 
prometa

• Varne in kratke peš poti do postajališč 
javnega prometa

• Varni prehodi preko cestišča na površini, ki so 
neposredno ob postajališčih javnega prometa

Nekatere poti so predolge, da bi jih bilo 
smiselno opraviti s hojo ali kolesarjenjem. Ker 
naraščujoči promet z osebnimi avtomobili 
upočasnjuje avtobusni promet, mora mesto 
dajati prednost javnemu prevozu. Javni promet 
lahko prevozi tisoče ljudi hitro in udobno, 
ob tem pa porabi neprimerljivo manj goriva 
in potrebnega cestnega prostora, kot ga 
potrebujejo avtomobili. 

V mestu je potrebno dati prednost javnemu 
prevozu. Glede na razmerje med prevoženimi 
potniki in prostorom, ki ga prevozno sredstvo 
zavzame, je avtobus stroškovno in prostorsko 
najučinkovitejše motorno prevozno sredstvo.

Investiranje v javni promet pomeni investirati v 
ljudi.

Sistem hitrih avtobusnih linij je zelo učinkovit 
način hitrega prevoza ljudi v mestih in 
drži korak s hitro motorizacijo. Takšen 
sistem združuje visoko kvalitetne postaje 
z breznivojskim vstopom in sistemom 
prikazovanja prihodov  s posebnimi pasovi 
za avtobuse in udobnimi avtobusi visokih 
zmogljivosti. Sistem se dopolnjuje z bolj 
fleksibilnimi avtobusnimi linijami, ki se 
priključujejo na sistem hitrih linij. 
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OSNOVNE DIMENZIJE VOZNEGA PASU ZA AVTOBUS
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OSNOVNE POTREBE LPP PROMETA PO PROSTORU
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Potreba po mobilnosti ljudi je v jutranjih in 
popoldanskih prometnih konicah največja. 
Obremenitve mestnih cest v konicah rešuj 
z ukrepi, ki bodo povečevali učinkovitost, 
dostopnost in udobnost javnega prevoza. 

MOŽNI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE JPP SO:

• Uvedi rumene vozne pasove, namenjene samo 
JPP na obstoječih cestnih pasovih. 

• Rumeni vozni pasovi so lahko v uporabi samo v 
času prometnih konic.

• Izboljšuj predvsem pretočnost javnega 
prometa.

• Prioritetno obravnavaj javni promet v križiščih  
z uporabo GPS tehnologije, ki omogoča zeleni 
val za vozila JPP.

• LPP postajališča načrtuj na cestišču brez 
izogibališč.

• V prometnih konicah skrajšaj interval voženj 
LPP na 5min na glavnih linijah.

• Optimiraj obstoječe avtobusne linije, načrtuj 
tudi nove, fleksibilne linije z mini busi.

• Izboljšaj dostopnost postajališč za pešce.

• Predvidi nova postajališča LPP.

• Uvedi hitre linije z zmanjšanim številom postaj.

• Zagotovi vstop in izstop na vseh vratih vozil JPP.

IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI

UKREPI ZA BOLJ UČINKOVIT JAVNI PROMET

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

NAČRTUJ UČINKOVIT JAVNI PROMET, KI ZAGOTAVLJA POTNIKOM HITER IN TOČEN PREVOZ PO VOZNEM REDU IN S ČIM 
KRAJŠIMI PRESLEDKI MED VOŽNJAMI.
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NOVA MESTNA RAZVOJNA OBMOČJA

UREDI PRIORITETNO LPP DO NOVIH OBMOČIJ

Praksa razvitih evropskih mest je, da se 
ob načrtovanju novih razvojnih območij 
ali zgoščevanju obstoječih najprej do tam 
uredi javni prevoz (TOD - Transport Oriented 
Development), ki je zmogljiv in usklajen z 
obstoječimi linijami.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• PRI NAČRTOVANJU DOSTOPNOSTI NOVIH MESTNIH RAZVOJNIH OBMOČJI NAČRTUJ NAJPREJ DOSTOP OBMOČJA Z 
JAVNIM PROMETOM.
• NOVA OBMOČJA GRADI PRAVILOMA VZDOLŽ LINIJ JAVNEGA PREVOZA. NOVA POSTAJALIŠČA JPP NAJ NE BODO 
ODDALJENA VEČ KOT 500M OD SREDIŠČA NOVO ZGRAJENIH OBMOČIJ. 
• NAČRTUJ UDOBNE IN NEPREKINJENE PEŠ POTI DO NOVIH POSTAJALIŠČ LPP.

avtocesta

linija za tramvaj

linija za avtobus

avtobusna / tramvaj postaja železniška postaja

NAČRT UREDITVE JAVNEGA PROMETA ZA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA
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ZÜRICH - MESTO JAVNEGA PREVOZA

Zürich slovi po svojem sistemu javnega 
prevoza, ki je najbolj privlačen način potovanja 
po mestu. Sistem je hiter, pogost, zanesljiv 
in poceni. Dobro delujoč javni prevoz daje 
pomemben prispevek k visoki kakovosti 
življenja v mestu.

Najpomembnejša kakovost javnega in 
zasebnega omrežja JPP je, da nudi hiter, 
enostaven in udoben za prevoz v mestu in 
regiji in da je dostopen ob skoraj vsaki uri 
dneva in noči. Ker veliko potovanj potrebuje 
prestopanje, delujejo vse linije v omrežju 
usklajeno. 

Pomembna značilnost JPP v Zürich-u je tudi, 
da deluje skoraj izključno na nivoju mestega 
pritličja. Javni prevoz na javni površini ima 
boljšo dostopnost in je tako bolj udoben in 
privlačen od podzemne železnice. Poleg tega 
je tak sistem javnega prevoza cenejši, lažje ga 
je širiti in kombinirati. Prednostna obravnava 
je zagotovljena s prioritetno prometno 
signalizacijo za linije JPP, z deli cestišča, 
namenjenih izključno vozilom javnega prevoza, 
in z omejevanjem osebnega prometa posebej 
ob linijah JPP.

PRIMER DOBRE PRAKSE
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Določen delež poti se bo v mestu vedno opravilo 
z osebnimi avtomobili. Sem spadajo na primer 
prevozi do bolnic in zdravstvenih domov, poti 
v prostem času, večji nakupi,  službene poti 
servisnih dejavnosti, prevozi taksijev, reševalcev, 
gasilcev in policistov. Za vse naštete primere  je 
hiter in neoviran dostop z vozili zelo pomemben 
za uspešno delovanje mesta. 
Problem v mestu nastane, ko veliko ljudi za 
svoje dnevne poti v šolo, na delo, po opravkih in 
nakupih uporablja predvsem osebne avtomobile, 
ki so povprečno zasedeni z 1,2 oseb na vozilo. 
Posledice vsakodnevne in neselektivne množične 
uporabe osebnih avtov so poslabšanje kakovosti 
življenja v mestu, zastoji, zamude, onesnažen zrak 
in hrup in velike potrebe po parkirnih mestih. 
Zadnje prometno štetje v Ljubljani iz leta 2003 
je pokazalo, da se 60% prometa z osebnimi avti 
opravi v mestu in nima izvora in cilja izven meja 
MOL-a.  

Poglavitni cilj PPMOL je, da se kratke poti po 
mestu v večji meri opravi s kolesom, peš ali 
javnim prevozom in tako zmanjšajo zastoje, 
onesnaževanje in hrup. Ker so mestne ceste 
namenjene vsem uporabnikom v prometu, je 
pomembno zagotoviti predvsem nizko hitrost 
osebnega motornega prometa. 

Zato je potrebno projektiranje primerne širine 
voznih pasov, ki omogočajo prevoznost za vse 
predvidene tipe vozil in hkrati preprečujejo 
prekoračenje omejitev hitrosti. 

Dodaten cilj projektiranja cestnih ureditev je 
tudi zmanjševanje prometne signalizacije z 
nadomeščanjem fizičnih ukrepov umirjanja 
motornega prometa.

MOTORNI AVTOMOBILSKI  PROMET

OSNOVNE POTREBE MOTORIZIRANEGA OSEBNEGA PROMETA PO PROSTORU
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ŠIRINE VOZNIH PASOV GLEDE NA FUNKCIJO IN HITROST

Kategorizacija opredeljuje mestne ceste glede 
na njen značaj in prometno funkcijo na glavne, 
zbirne in dovozne ceste. Širina posameznih 
voznih pasov za motorni promet zavisi od 
namembnosti in kategorije ceste. Vozni pasovi 
na dovoznih cestah z izključno avtomobilskim 
prometom in omejeno hitrostjo na 30 km/h 
so ožji od voznih pasov na glavnih cestah, kjer 
poteka osebni, tovorni in javni promet.

ENOSMERNA 
ULICA
ENOPASOVNA

DVOSMERNA 
ULICA 
DVOPASOVNA
30KM/H

DVOSMERNA 
ULICA 
DVOPASOVNA
60KM/H

DVOSMERNA
ULICA 
ŠTIRIPASOVNA
60KM/H

FUNKCIJA 
CESTE

• dovozna cesta

• dovozna cesta

• zbirna ali 
glavna cesta

• glavna cesta

IZKLJUČNO
 AVTO

• 3,5m (zaradi
odvoza smeti)

• 2,50m

• 2,80m

• 2,80m 

NAJVEČJA 
DOVOLJENA 
HITROST

• 30 km/h

• 30 km/h

• 50 km/h

• 50 km/h

ŠIRINA PASU

SKUPNA 
UPORABA PASU 
Z BUSOM

• 3,5m 

• 3,00m 
(bus obe smeri)

• 3,25m
(bus obe smeri)

• 3,25 - 3,50m 

V KOMBINACIJI 
Z OBCESTNIM 
PARKIRANJEM

•3,5m 

• 3,25m 
(bus obe smeri)

• 3,50m 
(bus obe smeri)

• 3,25 - 3,50m 

MEŠAN 
PROFIL S 
KOLESARSKO

• 4,0m - 4,5m

• 3,5m

• ni relevantno

• ni relevantno

Vir: Projektierungshandbuch: Öffentlicher Raum. Stadt Wien (Navodila za projektiranje, Dunaj)



AVTOMOBILSKI PROMET

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov

UDELEŽENCI 
V PROMETU

kategorija

33
MIRUJOČI PROMET

Parkirna politika je pomemben del strategije 
trajnostnega razvoja mesta in ima izredno 
močan vpliv na izbiro prevoznega sredstva 
posameznikov. Povečevanje števila 
razpoložljivih parkirnih mest spodbuja 
avtomobilski promet in obratno. 

PRI NAČRTOVANJU PARKIRNIH MEST UPOŠTEVAJ 
NASLEDNJA NAVODILA:

• Parkirna mesta na površini načrtuj vzdolžno 
med cestiščem in pločnikom.

• Obcestnih parkirnih mest ne načrtuj na 
pločnikih.

• Če načrtuješ izgradnjo parkirnih mest v 
garažni hiši (pod ali nad zemljo), predvidi tudi 
sočasno ukinitev parkirnih mest na površini.

• Vedno predvidi posebna parkirna mesta za 
invalide, taksiste in dostavo.

• Med parkirnimi mesti in kolesarji predvidi 
varovalno cono širine 0,5m.

• Garažne hiše v soseskah načrtuj na obrobju 
sosesk in tako zmanjšuj tranzitni promet skozi 
sosesko.

• Pred javnimi ustanovami predvidi Kiss&Ride 
parkirna mesta (cona za kratkotrajno 
ustavljanje).

• Na vsaki 2 parkirni mesti predvidi  zasaditev 
drevesa. 
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Cilj je zagotoviti čim večjo kakovost življenja 
prebivalcev v zdravem in varnem okolju. 
Posebej pazljivo je treba načrtovati prometne 
rešitve v stanovanjskih naseljih in soseskah na 
način, ki bo zagotovil zdravo, varno in privlačno 
bivalno okolje stanovalcev.  Stanovanjske ulice 
so del socialnega prostora, kjer je potrebno 
zagotoviti varno sobivanje pešcev, kolesarjev 
in voznikov motornih vozil. Poti in prostori za 
pešce imajo tukaj prednost. Za njihovo varnost 
je treba bistveno omejiti hitrost s fizičnimi 
ukrepi, ki preprečujejo prekoračenje hitrosti. 
Ceste in parkirišča naj bodo načrtovane v 
obliki pestre stanovanjske krajine z bogatimi 
ozelenitvami, ki so namenjene za druženje in 
igro.

PREGLED
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KONTROLNI SEZNAM ZA ENOSMERNE 
ULICE:

OMEJITEV HITROSTI NA 30KM/H

ŠIRINA 4,0M, OD TEGA 1,5M KOLESARSKI PAS V 
NASPROTNO SMER VOŽNJE

ODMIK PARKIRNIH MEST ZA 5M OD PREHODA, 
PLOČNIK V OBLIKI LEDVIC

ZASADITEV DREVES MED PARKIRNIMI MESTI

PIKTOGRAMI, KI OZNAČUJEJO KOLESARSKI PAS V 
NASPROTNO SMER VOŽNJE

VZPOREDNA PARKIRNA MESTA

FIZIČNI UKREPI UMIRJANJA PROMETA

STOJALA ZA KOLESA

PARKIRNA MESTA NA CESTIŠČU

POSTAVITEV KLOPI

DVIG CESTIŠČA NA PREHODIH

OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA

 NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE CEST: ENOSMERNE ULICE

• VOZNI PASOVI
• Dvosmerna cesta naj ima dva pasova širine 
2,5m oz. 3,5m, ki ga souporabljajo avtomobili 
in kolesa. V primeru enosmerne ulice, predvidi 
širino 4m, pri čemer je  1,5m namenjeno 
kolesarskemu pasu v nasprotno smer vožnje, 2m 
širok pločnik uredi na obeh straneh cestišča.

• Kolesarji in osebni avtomobili naj vozijo po 
cestišču, kjer naj piktogrami opozarjajo na 
kolesarski promet.

• Desni ali levi zavijalni pas načrtuj samo 
izjemoma, zavijalni radiji v križiščih naj bodo čim 
manjši.  

• Prehode za pešce in kolesarsko stezo vodi 
naravnost skozi križišče in sledi idealni liniji 
gibanja pešča in kolesarja. 

• Ob prehodih za pešče dvigni cestišče v 
območju križišča na nivo pločnika. 

• Tranzitni promet skozi stanovanjsko naselje  
naj se prepreči z načrtovanjem cestnih zank ali 
slepih ulic.   

• HITROST
• V stanovanjskem območju načrtuj 30km/h 
cone umirjenega prometa. 

• Predvidi ukrepe za umirjanje prometa, dvigni 
cestišče na nivo pločnika ob vstopu v cono 
umirjenega prometa in ob prehodih za pešce.

• Fizični ukrepi umirjanja prometa naj imajo 
prednost pred drugimi ukrepi nadzora hitrosti. 

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE CEST V 
STANOVANJSKIH NASELJIH:

• PARKIRANJE
• Predvidi vzdolžno parkiranje med voznimi 
pasovi in pločnikom, pred lokali in javnimi 
stavbami predvidi tudi parkirna mesta za 
motorna kolesa in skuterje. 
Parkirna mesta nameni predvsem lokalnim 
stanovalcem.

• Predvidi stojala za kolesa na pomolih pred 
križišči in ob javnih stavbah ter lokalih.

• Parkirne hiše za stanovalce načrtuj ob glavnih 
ali zbirnih cestah, da se zmanjša avtomobilski 
promet na stanovanjskih cestah. 

• SOCIALNA FUNKCIJA
• V središču stanovanjskih sosesk oz. kjer je 
to mogoče, načrtuj javne prostore v obliki  
skupnega prometnega prostora z dodatno 
umirjenim prometom, kjer naj bo fizično 
ločevanje posameznih vrst prometa čim manjše. 

• Predvidi dovolj klopi in druge ulične opreme 
pred javnimi stavbami in v križiščih.  

• DOSTAVA 
• Predvidi parkirna mesta, ki so rezervirana 
samo za dostavo.

• OZELENITEV
• Predvidi drevesa na vsako drugo obcestno 
parkirno mesto.
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Skupni prometni prostor (“shared space”) 
pomeni ukinjanje fizičnih ločitev med 
prostorom namenjenim izključno motornemu 
prometu in prostorom, namenjenim izključno 
pešcem in kolesarjem. Namen take ureditve 
je spodbujanje hoje, kolesarjenja, socialnega 
udejstvovanja, lokalnih komercialnih dejavnosti 
in hkrati zmanjšanje prometnih nesreč. Pešci in 
kolesarji imajo tukaj  prednost pred motornimi 
vozili in se lahko gibljejo po  celotni površini 
ulice. Počasen avtomobilski promet je za 
razliko od peš con dovoljen. Ureditev skupnega 
prometnega prostora predvidi na stanovanjskih 
in trgovskih ulicah, pomebnih za posamezne 
četrti in v centru mesta.

SKUPNI PROMETNI 
PROSTOR

TRGOVSKE ULICE

STANOVANJSKE ULICE
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• ZVIŠAJ KAKOVOST BIVANJA LOKALNIH 
PREBIVALCEV
Skupni prometni prostor spodbuja lokalne 
prebivalce k dnevni souporabi ulice z 
možnostjo izvajanja različnih socialnih in 
storitvenih dejavnosti.

• PEŠEC IN KOLESAR IMATA PREDNOST
Ureditev ulice se podreja potrebam pešcev in 
kolesarjev.

• VARNO SOBIVANJE VSEH UDELEŽENCEV
Izgled in oblikovanje ulice zagotavlja vožnjo 
osebnih vozil s hitrostjo pešca.

• SOCIALNO UDEJSTVOVANJE NA ULICI.
Oblikovanje uličnega prostora spodbuja 
lokalne prebivalce k srečevanju, sprehajanju 
in druženju. S tem se krepi tudi občutek so-
lastništva in so-odgovornosti za vzdrževanje 
javnega prostora.

• SPODBUJANJE LOKALNIH DEJAVNOSTI
Lahek dostop pešcev in kolesarjev do lokalnih 
dejavnosti v posameznih četrtih je pomemben 
za obstojen razvoj lokalne trgovine, servisov in 
raznih storitev itd..

PROFIL CESTE
• Celotna širina ulice je na enem nivoju brez 
višinskih razlik med pločnikom, kolesarsko 
stezo in voziščem. 

• Za tlakovanje predvidi različne vzorce in 
materiale, ki pešce spodbujajo k souporabi 
ulice in voznikom preprečujejo visoko hitrost. 

• Na vhodnih in izhodnih delih ulice z ustrezno 
signalizacijo (območje umirjenega prometa) 
nazorno opozori uporabnike o mešani rabi 
cestišča. 

• Pešcem in kolesarjem je dovoljeno prosto 
gibanje po celotni površini ulice.

HITROST
• Znak za območje umirjenega prometa, kjer je 
določena hitrost 10kmh

• Oblikuj ulico tako, da bo zagotovljena nizka 
hitrost (tlakovanje, zožanja, vijuganje...).

URBANA OPREMA
• Predvidi prostor za počitek in igro (klopi, 
mize, igrala), predvsem pred vhodi v stanovanja 
in komercialne stavbe.

• Postavi stojala za kolesa.

• Predvidi drevesa in zelene površine.

• Postavi pešcem prijazno osvetlitev, ki je nižja 
in daje občutek varnosti in intimnosti.

PARKIRANJE
• Parkirni prostori so v razmikih izmenično 
porazdeljeni po ulici.

• Parkirna mesta predvidi prednostno 
za lokalne prebivalce (rumena cona) na 
stanovanjskih ulicah, na trgovskih ulicah 
predvidi parkirna mesta za dostavo in delno za 
kratkoročno parkiranje obiskovalcev.

ŠPICA, LJUBLJANA - 
PRIMER  ULICE PO PRINCIPU SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA

CILJI NAČRTOVANJA ULIC V OBLIKI SKUPNEGA PROMETNEGA PROSTORA
SKUPNI PROMETNI 
PROSTOR
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MERILA ZA UREDITEV NA TRGOVSKIH ULICAH

Razpredelnica je v pomoč pri izboru trgovskih 
ulic z veliko dejavnostmi, kjer bi bilo primerno 
urediti ulico v obliki skupnega prometnega 
prostora. V Ljubljani bi bili za take ureditve 
primerni Rimska in Cankarjeva ulica.

STRUKTURA 
NASELJA

STRUKTURA 
DEJAVNOSTI

PROMET

MERILA

• TIP ZAZIDAVE

• CENTRALNA FUNKCIJA

• ULIČNI PROSTOR 

• DEJAVNOSTI 
(UPOŠTEVATI POTENCIAL)
  

• MOŽNOST POSTANKA

• ZNAČAJ ULICE

• OBREMENJENOST Z 
OS. PROMETOM
   
• ŠTEVILO PEŠCEV
  
• POTREBA PEŠCEV PO PREČKANJU

• PARKIRIŠČA

• VPLIV NA PROMETNI SISTEM

OVIRAJOČ VPLIV

• Raznolika, redka
  
• Nima centralne funkcije v naselju
  

• Ločevanje prometa
  

• Nobene oziroma malo dejavnosti 
in slabo obiskana postajališča JPP 

  
• Nizka

• Tranzitna

• Visoka
   

• Malo
 
• Na določenih mestih

• Veliko

• Obsežen

VZPODBUJAJOČ VPLIV

• Enotna, gosta
  
• Ima osrednjo funkcijo v naselju  

• Sobivanje
  

• Različne dejavnosti, privlačne za 
prebivalce, postajališča JPP
  

• Visoka

• Lokalna, povezovalna

• Nizka
   

• Veliko
 
• Po celi površini
  
• Malo

• Neznaten
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MERILA ZA UREDITEV NA STANOVANJSKIH ULICAH

Razpredelnica je v pomoč pri izboru 
stanovanjskih ulic, kjer bi bilo primerno urediti 
ulico v obliki skupnega prometnega prostora. 
V Ljubljani bi lahko bil primer take ureditve 
Slomškova in Eipprova ulica.

STRUKTURA 
NASELJA

STRUKTURA 
DEJAVNOSTI

PROMET

MERILA

• TIPZAZIDAVE

• ZNAČAJ ULICE

• POMANKANJE PROSTORA 
ZA IGRO IN DRUŽENJE

• BLIŽINA LOKALNIH DEJAVNOSTI 
(KNJIŽNICA, VRTEC, ŠOLA, ZD)

• PROMET NA ULICI 

• OBREMENJENOST Z 
OSEBNIM PROMETOM

• ŠTEVILO PEŠCEV

• JAVNI PROMET

OVIRAJOČ VPLIV

• Raznolika, redka

• Ločevanje prometa

• Ni

• Je

• Tranzitna

• Visoka

• Malo

• Je

VZPODBUJAJOČ VPLIV

• Enotna, strnjena

• Sobivanje

• Je

• Ni relevantno

• Stanovanjska

• Nizka

• Veliko

• Ni
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Mestne ceste so ulice, ki so del javnega 
prostora, namenjenega vsem meščanom. 
Mestne ceste imajo za razliko od cest izven 
naselij tri glavne funkcije, ki jih je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju prometnih ureditev:

• transportno funkcijo za prevoz ljudi in blaga

• socialno funkcijo za srečevanje in druženje 
ljudi 

• komercialno funkcijo za prodajo blaga in 
storitev 

Glede na različne funkcije posameznih cest se 
v mestu vzpostavi hierarhijo mestnih cest. Kljub 
različnim funkcijam ne izključuj posameznih 
udeležencev v prometu z izjemo hitrih mestnih 
cest.  

Kategorije mestnih cest so:

• HITRE MESTNE CESTE

• GLAVNE MESTNE CESTE

• ZBIRNE MESTNE CESTE

• DOVOZNE CESTE
RAZLIKE POSAMEZNIH KATEGORIJ MESTNIH CEST GLEDE NA INTENZIVNOST PROMETNE, SOCIALNE OZIROMA TRGOVSKE FUNKCIJE

PREGLED

PROMETNI PROSTOR

• Enonamenski
• Brezoseben
• Reguliran
• Predvidljiv
• Stalen
• Splošen

SOCIALNI PROSTOR

• Večnamenski
• Oseben
• Kulturno definiran
• Nepredvidljiv
• Spremenljiv
• Poseben
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Hitre mestne ceste (obvoznice) so namenjene 
prvenstveno osebnemu in tovornemu 
motornemu prometu in imajo funkcijo vodenja 
tranzitnega prometa mimo naseljenih območij 
po robu mesta.

HITRE MESTNE CESTE

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• CESTIŠČE JE NA TERENU, V UKOPU ALI V NADVOZU
• PREDVIDI HITROST 100KM/H.
• CESTA IMA OD 4-6 VOZNIH PASOV IN OBOJESTRANSKI ODSTAVNI PAS .
• PREDVIDI PROTIHRUPNE OGRAJE OZIROMA ZAZELENJENE PROTIHRUPNE NASIPE.
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3m2.5m 3.5m2m 3m 2.5m3.5m 2m3m 3m

Glavne mestne ceste (vpadnice) so namenjene 
povezovanju mestnih četrti in območij. Glavne 
ceste potekajo skozi gosto pozidana območja in 
so namenjena vsem vrstam mobilnosti. 

CILJI NAČRTOVANJA:

• SOŽITJE VSEH UPORABNIKOV 
Glavne ceste uporabljajo pešci, kolesarji, javni in 
osebni promet. Obzirnost in strpnost med vsemi 
udeleženci naj nadomesti pravilo močnejšega.

• VARNOST NAJŠIBKEJŠIH
Zaradi možnih nevarnih situacij med nemotor-
iziranim in motornim prometom je potrebno 
najšibkejše udeležence posebej zaščititi in v 
največji meri zmanjšati konfliktne situacije. 

• JAVNI PREVOZ IMA PREDNOST
Vsem dostopen, udoben in zanesljiv javni promet 
naj ima najvišjo prioriteto. 

• PRIVLAČNE PEŠ IN KOLESARSKE POTI
Načrtuj tekoče in udobne poti za kolesarje in 
pešce. 

• VODENJE OSEBNEGA PROMETA
Prepreči možnost obvozov osebnega prometa na 
nižje kategorije mestnih cest s ciljem zmanjšanja 
tranzitnega prometa.

• KVALITETNI JAVNI PROSTORI
Ob glavnih cestah so številne komercialne, 
poslovne in družbene dejavnosti, ki za svoje delo-
vanje potrebujejo privlačne in kakovostno oprem-
ljene javne prostore. Obvezno predvidi zasaditev 

GLAVNE MESTNE CESTE

VARIANTA A: DVA VOZNA PASOVA ZA AVTO IN DVA RUMENA PASOVA

2- 4m 2- 4m2,8m 2,8m
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GLAVNE MESTNE CESTE

VARIANTA B: DVA VOZNA PASOVA ZA AVTO, DVA RUMENA PASOVA IN VMESNI PAS ZELENJA

3m 3m2.5m 3.5m2m 3m 2.5m3.5m 2m3m 3m2- 4m 2- 4m2,8m 2,8m
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2.75m2.5m 3.5m2.5m 2.75m 2.5m3.5m 2.5m4m 2.75m 2.75m 4m

PRAVILA NAČRTOVANJA:

• PROFIL CESTE
• Vozni pas, namenjen izključno avtomobilskemu 
prometu, ima širino 2,8m, vozni pas za avtobus 
ima širino 3,5m.

• Avtobus se naj obravnava prioritetno (sistem 
hitrih avtobusnih linij) in naj vozi po možnosti po 
fizično ločenem rumenem pasu za javni prevoz. 
Postajališča avtobusa so na voznem pasu. 

• Kolesarska steza ima širino 2,5m, skozi križišče 
je speljana naravnost po idealni liniji vožnje kole-
sarja.

• Pločnik ima širino 3,0-4,0 m, prehod pešcev 
skozi križišče naj sledi idealni liniji hoje; predvidi 
tudi prostore za počitek in druženje. 

• Fizično loči posamezne udeležence v prometu. 

• HITROST 
• Predvidi maksimalno hitrost 60km/h. 

• PARKIRANJE
• P&R parkirišča načrtuj ob priključkih  glavnih 
cest na obvoznico.  

• Vzdolžno parkiranje je možno, previdi parkirna 
mesta za taksije in dostavo, predvidi stojala za 
kolesa.

• OZELENITEV
• Predvidi zasaditev drevoreda na obeh straneh 
cestišča.

VARIANTA C: ŠTIRJE VOZNI PASOVI ZA AVTOMOBILE IN DVA RUMENA PASOVA ZA VOZILA JPP IN TAKSIJE

3- 4m 3- 4m2,8m 2,8m 2,8m 2,8m
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2.5m 2.8m2.8m 1.5m1.5m 2-3m2-3m

0.5m0.5m

2.5m

Zbirne mestne ceste so namenjene zbiranju in 
povezovanju prometa iz posameznih območij 
mesta na ceste višje kategorije. Ker potekajo 
zbirne ceste na obrobju gosto poseljenih četrti 
oziroma sosesk, je potrebno zmanjšati negativen 
vpliv prometa na okoliške prebivalce.

CILJI NAČRTOVANJA:

• SOBIVANJE VSEH UPORABNIKOV

Zbirne ceste uporabljajo pešci, kolesarji, javni in 
osebni promet. Obzirnost in spoštovanje med 
vsemi udeleženci v prometu naj nadomesti pravilo 
močnejšega.

• VARNOST NAJŠIBKEJŠIH

Zaradi nevarnosti številnih konfliktnih situacij 
med nemotoriziranim in motornim prometom 
je potrebno najšibkejše udeležence še posebej 
zaščititi in čim bolj zmanjšati nevarnost nesreč. 
Nizka hitrost je odločilen dejavnik za varno sožitje 
vseh udeležencev v prometu.

• PEŠČE IN KOLESARJE OBRAVNAVAJ 
PREDNOSTNO

• NAČRTUJ PRIVLAČNE POTI ZA KOLESARJE IN 
PEŠCE

• VODENJE OSEBNEGA PROMETA

Prepreči obvoze osebnega prometa na nižje 
kategorije mestnih cest s ciljem zmanjšati 
tranzitni promet.

ZBIRNE MESTNE CESTE MESTNE CESTE

VARIANTA A: DVA VOZNA PASOVA IZKLJUČNO ZA AVTO Z OBCESTNIM PARKIRANJEM
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PRAVILA NAČRTOVANJA:

• PROFIL CESTE
• Skupno 2 vozna pasova, širino 3,2m ima vozni 
pas za avtobusni promet oziroma širino 2,8m 
ima pas, namenjen izključno avtomobilskemu 
prometu. Postajališče avtobusa je na cestišču 
praviloma pred prehodom za pešce v križišču.   
 
• Predvidi kolesarski pas na cestišču širine 2,0m, 
fizično ločeno kolesarsko stezo načrtuj samo 
po potrebi.  Kolesarski pas vodi skozi križišče 
naravnost v idealni liniji vožnje kolesarja.  
 
• Pločnik naj ima širino 2,0-3,0m, prehod skozi 
križišče naj sledi idealni liniji hoje; predvidi tudi 
prostore za počitek in druženje. 
 
• HITROST
• Predvidi najvišjo hitrost 50km/h.
 
• Po potrebi načrtuj fizične ukrepe umirjanja 
motornega prometa.
 
• PARKIRANJE 
• Skupne garažne hiše za stanovanjske soseske 
in četrti načrtuj ob zbirnih cestah, da bi se čim 
bolj  zmanjšal promet z osebnimi avtomobili na 
dovoznih cestah.
 
• Predvidi vzporedno parkiranje vzdolž obeh strani 
ceste, pred križišči načrtuj tudi parkirna mesta za 
motorna kolesa.
 
• Predvidi stojala za kolesa. 

• OZELENITEV
• Predvidi zasaditev drevoreda med pločnikom in 
kolesarskim pasom.

VARIANTA B: DVA VOZNA PASOVA ZA AVTO IN BUS BREZ PARKIRANJA

1.5-2m3.5m1.5-2m 3.5m 2.5m2.5m2.5m 2.5m2- 3m 2.5m 2- 3m3.2m 3.2m 2.5m



MESTNE CESTE

sheme

poglavje

tekst

naslov

TIPI MESTNIH 
CEST

kategorija

50

VARIANTA C: DVA VOZNA PASOVA ZA AVTO IN DVA RUMENA PASOVA

3m2.5m 3.5m2m 3m 2.5m3.5m 2m3m 3m2- 4m 2- 4m2,8m 2,8m
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Dovozne ceste so namenjene dostopu do zaključenih 
prostorskih enot  v posameznih območjih ali četrtih 
mesta. Dovozne ceste obravnavaj kot socialni pros-
tor, ki je namenjem predvsem lokalnim stanovalcem.  
 
CILJI NAČRTOVANJA:

• ZVIŠAJ KAKOVOST BIVANJA LOKALNIH 
PREBIVALCEV
Dovozne ceste so del javnega prostora lokalnih 
prebivalcev in morajo služiti predvsem njihovim 
različnim potrebam.

• PEŠEC IMA PREDNOST

• PEŠEC IMA NAJVIŠJO PRIORITETO

• PRIVLAČNE PEŠ IN KOLESARSKE POTI
Načrtuj tekoče in udobne poti za kolesarje in pešce

• SPODBUJAJ SOCIALNO FUNKCIJO ULICE
Predvidi ulični prostor za igro, šport, počitek in 
srečevanje

• ZMANJŠAJ NEGATIVNE VPLIVE MOTORNEGA 
PROMETA.
Predvidi ukrepe za umirjanje osebnega prometa

DOVOZNE CESTE MESTNE CESTE

VARIANTA B: DVOSMERNA DOVOZNA CESTA BREZ  
                                SREDINSKE ČRTE

1.8m 3.5m 1.8m2m 2m3.5m

0.5m0.5m

VARIANTA A: DVOSMERNA DOVOZNA CESTA

1.8m 3.5m 1.8m2m 2m3.5m

0.5m0.5m
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PRAVILA NAČRTOVANJA:

• PROFIL CESTE
• Vozna pasova sta široka 2,5m (3,5m souporaba 
kolo/avto) na vozni pas za dvosmerno cesto oziroma 
4,0m v enosmerni ulici, katerega zaseda širino 1,5m 
kolesarsi pas v nasprotno smer vožnje. 

• Na dvopasovni cesti si avtomobili in kolesarji delijo 
cestišče, kolesarski pas označi s piktogrami; na 
enosmerni cesti predvidi 1,5m širok kolesarski pas 
na cestišču za nasprotno smer vožnje; kolesarsko pot 
vodi naravnost skozi  križišče. 

• Pločnik ima širino 2,0-3,0m, prehod skozi križišče 
sledi čim bolj ravni smeri hoje. 

• HITROST
 • V coni 30km/h predvidi fizične ukrepe za umirjanje 
prometa; ob prehodih za pešce in ob vstopu v cono 
umirjenega prometa dvigni cestišče na nivo pločnika. 

• Fizični ukrepi umirjanja prometa imajo prednost 
pred ukrepi nadzora hitrosti. 

• Načrtuj sistem enosmernih in slepih ulic, ki 
preprečujejo tranzitni promet.

• Načrtuj varne šolske poti in jih posebej označi.

• PARKIRANJE
• Predvidi vzporedno parkiranje vzdolž obeh strani 
ceste, pred križišči načrtuj tudi parkirna mesta za 
motorna kolesa.
• Parkirna mesta nameni predvsem lokalnim 
stanovalcem.

• Predvidi stojala za kolesa pred križišči in ob stavbah 
s komercialno in družbeno dejavnostjo.

• SOCIALNI PROSTOR 
• Kjer so nastanjene lokalne dejavnosti oz. je zaradi 
kvalitete bivanskega okolja smotrno, predvidi 
območja umirjenega prometa oziroma skupni 
prometni prostor.

• Načrtuj prostore za druženje, igro in počitek.
Predvidi javne klopi in mize za stanovalce.

• OZELENITEV
• Predvidi drevesa na vsako drugo parkirno mesto.

VARIANTA C: ENOSMERNA DOVOZNA CESTA

1.5m2m 2m3.5m1.5m2m 2m3.5m 2.5m1.5m2m 2m3.5m 2m
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Nova prometna piramada je pomoč projek-
tantom v primeru konfliktnih situacij, ko ima 
optimiranje enega udeleženca v prometu pos-
ledico zmanjšanje pravic drugega udeleženca. 
V križišču pomeni nesemaforizirano desno 
zavijanje večjo pretočnost za motorni promet, 
obenem pa bolj nevaren prehod za pešce. V 
takih primerih se odločimo na osnovi nove 
prometne piramide, ki prednostno upošteva 
varnost in udobje pešcev in kolesarjev, nato 
javni prevoz in nazadnje osebni avto.

Geometrija oz. tehnični elementi cest naj 
sledijo naslednjim projektnim izhodiščem, ki 
izhajajo iz nove prometne piramide:

• Varnost najšibkejših udeležencev na mest-
nih cestah in v naseljih (pešci, kolesarji) ima 
prednost.

• Fizični elementi ureditev cest naj 
preprečujejo prekoračitev predpisanih omejitev 
hitrosti.

• Načrtuj udobne in varne površine za hojo in 
vožnjo s kolesi.

• Pretočnost javnega prometa ima prednost 
pred pretočnostjo osebnega motornega pro-
meta.

NOVA PROMETNA PIRAMIDA

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• PRI NAČRTOVANJU PROMETNIH UREDITEV SLEDI PROMETNI PIRAMIDI, PO KATERI PREDNOSTNO UPOŠTEVAJ POTREBE 
PEŠCEV, KI JIM SLEDIJO KOLESARJI, JAVNI PREVOZ IN NAZADNJE PROMETNI REŽIM ZA VOŽNJO OSEBNIH VOZIL. 



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE
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IZbIRA TIPA KRIŽIŠČA

V MESTU NE NAČRTUJ VELIKA KROŽIŠČA, TEMVEČ PRAVOKOTNA KRIŽIŠČA

Križišča so konfliktna stičišča poti različnih 
udeležencev v prometu. Pri načrtovanju 
je potrebno upoštevati predvsem potrebe 
najšibkejših udeležencev, pešcev in kolesarjev, 
ki so najbolj ogroženi in zato potrebni posebne 
zaščite. Varen prehod pešca in kolesarja preko 
križišča in prepustnost vozil javnega prevoza 
morajo imeti prednost pred prepustnostjo 
avtomobilskega prometa. 

        SLABOSTI VELIKIH KROŽIŠČ:

• zavzemajo veliko dragocenega prostora v 
naselju in so zato draga,

• pešci so slabše vidni, ker vozniki posvečajo 
pozornost menjavi smeri in prednosti  v 
krožišču,

• v krožiščih je težko prednostno obravnavati 
javni promet, razen v primeru dodatnega pasu, 
ki zavzame še več prostora,

• velika krožišča so za pešce neatraktivna, saj 
so poti daljše in ne sledijo idealni liniji. 

            PREDNOSTI PRAVOKOTNIH KRIŽIŠČ

• omogočajo direktne poti pešcem in 
kolesarjem,

• so prostorsko in finančno varčnejša od velikih 
krožišč,

• omogočajo prednostno vodenje javnega 
prometa.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• PRAVOKOTNA, SEMAFORIZIRANA KRIŽIŠČA NAČRTUJ NA KRIŽANJIH MESTNIH CEST IN V gOSTO NASELJENIH OBMOČJIH
• NAČRTUJ KROŽIŠČA IZJEMOMA V POSLOVNIH IN TRgOVSKIH CENTRIH ALI V REDKO POSELJENIH OBMOČJIH IZVEN 
NASELIJ OZ. NA VSTOPIH V MESTO
• MINI KROŽIŠČA NAČRTUJ NA MANJ PROMETNIH IN ENOPASOVNIH CESTAH V gOSTO NASELJENIH OBMOČJIH

KROŽIŠČE PRAVOKOTNO KRIŽIŠČE
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IZbIRA TIPA KRIŽIŠČA

NAVODILA ZA MINI MESTNA KROŽIŠČA

Mini-krožišča so primerna na cestah nižjih 
kategorij, zlasti tam, kjer ni predvidenih sema-
foriziranih križanj. Zaradi majhnih radijev mini 
krožišča ne zavzamejo več prostora kot pra-
vokotna križišča in učinkovito omejujejo hitrost 
motornega prometa, ker silijo udeležence v 
prometu, da se med seboj sporazumevajo in 
omogočajo idealno linijo pešcem in kolesarjem.

          
          PREDNOSTI MINI-KROŽIŠČ

• znižujejo hitrost motornega prometa,

• terjajo sporazumevanje med različnimi 
udeleženci, ki so tako bolj enakopravno 
obravnavani,

• ne zavzema več površine od pravokotnega 
križišča.NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• PRED PRIČETKOM PROJEKTIRANJA REŠI POTEKE PEŠ IN KOLESARSKIH PREHODOV 
• IZVEDI UKREPE, DA ZAgOTOVIŠ UVOZNE HITROSTI VOZIL V KROŽIŠČE, KI SO MANJŠE OD 20 KM/H 
• OS CESTE NE SME POTEKATI V PREMI PRED KROŽIŠČEM
• ŠIRINA VOZNEgA PASU NAJ BO MINIMALNA gLEDE NA MERODAJNO VOZILO
• IZVEDE SE TALNE OZNAKE IN PO POTREBI ROPOTNE ČRTE, KI POVEČAJO POZORNOST VOZNIKOV PRED VSTOPOM V 
  KROŽIŠČE
• VSTOPNE CESTE SE MOČNEJE OSVETLI
• PRED UVOZOM PREDVIDIMO FIZIČNE OVIRE, KI SPODBUJAJO K ZMANJŠANJU HITROSTI
• NAČRTUJ LE NA MANJ PROMETNO OBREMENJENIH, ENOPASOVNIH CESTAH, KJER NI POTREBE ZA SEMAFORIZIRANO 
  KRIŽIŠČE 
• ZUNANJI RADIJ NAJ NE BO VEČJI OD 20M
• NOTRANJI KROg SE PRIMERNO OZNAČI, DA gA BO AVTO OBVOZIL, VENDAR DOPUSTI MOŽNOST, DA gA AVTOBUS ALI 
  TOVORNJAK LAHKO PREVOZITA
• KROŽIŠČE NE SME ZASEDATI VEČ PROSTORA OD PRAVOKOTNEgA KRIŽIŠČA
• V KROŽIŠČU NAJ BO LE 1 VOZNI PAS
• NE RIŠI KOLESARSKEgA PASU V KROŽIŠČU
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Zavijalni radiji v križiščih zaslužijo pri načrtovanju 
posebno pozornost, saj vplivajo neposredno na 
hitrost vozil v križiščih in razdaljo prehodov za 
pešce in kolesarje. Za varnost najšibkejših je 
najpomembnejše zagotoviti majhno hitrost vozil v 
križišču, da bi bile posledice trka najmanj usodne 
za pešce in kolesarje. Iz tega razloga je potrebno 
načrtovati primerno majhne zavijalne radije, 
ki preprečujejo preveliko hitrost vožnje skozi 
križišče. 
      KRIŽIŠČE Z VELIKIM RADIJEM (NPR. 20 M)

• V primeru trka z vozilom večja verjetnost smrtne 
nesreče, saj je lahko hitrost vozil tudi 50 km/h.

• Pešec težko uveljavi prednost zaradi hitro 
zavijajočih vozil.

• Vidnost pešcev in kolesarjev je zmanjšana in s 
tem reakcijski čas voznikov krajši.

• Pešec se mora ozirati daleč nazaj zaradi hitro 
zavijajočih vozil.

• Prehod križišča je v obliki pentlje .

        KRIŽIŠČE Z MAJHNIM RADIJEM (NPR. 5 M)

• Vozila zavijajo počasi med 15 – 20 km/h.

• Posledice trka z vozilom so lažje poškodbe.

• Pešec z lahkoto uveljavi prednost, ko vozila 
zavijajo počasi.

• Pešcu ni potrebno gledati nazaj zaradi spreml-
janja zavijajočih vozil.

• Ravna linija gibanja pešca in kolesarja je zago-
tovljena.

ZAVIJALNI RADIJ

NAČRTUJ MAJHNE ZAVIJALNE RADIJE
  

KRIŽIŠČE Z VELIKIM RADIJEM (R=15m) KRIŽIŠČE Z MAJHNIM RADIJEM (R=2m)

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

gLAVNE CESTE:  • PREDVIDI MINIMALNE ZAVIJALNE RADIJE TUDI ZA AVTOBUSE IN TOVORNJAKE , VENDAR                                     
                                           NE VEČ OD 10M.

ZBIRNE CESTE:   • PREDVIDI MINIMALNE ZAVIJALNE RADIJE NAJVEČ DO 10M.

DOVOZNE CESTE:   • PREDVIDI ZAVIJALNE RADIJE OD 2-5M IN ASIMETRIČNE RADIJE NA ENOSMERNIH CESTAH

R2
R1

R2
R1
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ZAVIJALNI RADIJ

NAČRTUJ MAJHNE ZAVIJALNE RADIJE
  

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAČRTUJ EFEKTIVNE ZAVIJALNE RADIJE VOZIL TAKO, DA NJIHOVA HITROST PRI ZAVIJANJU NE PRESEŽE 15KM/H 
• PRI RAČUNANJU EFEKTIVNEgA ZAVIJALNEgA RADIJA VOZIL UPOŠTEVAJ VSE VOZNE PASOVE NA PRIKLJUČNI CESTI,   
  PROSTOR ZA PARKIRANJE, KOLESARSKI PAS.
• VEČJA VOZILA LAHKO DELNO POSEŽEJO TUDI V NASPROTNI VOZNI PAS ALI IZJEMOMA PREVOZIJO SREDINSKI OTOK ALI 
ROBNIK, SICER BI V NASPROTNEM PRIMERU NJIHOVA TRAJEKTORIJA OMOgOČILA PREVELIKE ZAVIJALNE RADIJE OSEBNIM 
VOZILOM

R2
R1

R1 = RADIJ VOgALNIH RObNIKOV
R2 = EFEKTIVNI ZAVIJALNI RADIJ VOZILA
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ZAVIJALNI RADIJ

NAČRTUJ ASIMETRIČNE ZAVIJALNE RADIJE
  

Zavijalni radiji v skupinskih priključkih so 
sestavljeni iz treh krožnih lokov (košarasta 
krivina), katerih velikosti so v medsebojnem 
razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3.  R(2) je 
minimalna vrednost zavijalnega radija, ki ga 
narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in 
se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. V 
primeru enosmerne ulice naj bo zavijalni radij v 
neodcepni smeri pravokoten.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• PRI DOLOČITVI VELIKOSTI IN POLOŽAJA ZAVIJALNIH LOKOV JE TREBA gLEDE NA VRSTO VOZIL IN NJIHOVO POgOSTOST 
UPOŠTEVATI IN ZAgOTOVITI ZADOSTNO VOZNO ŠIRINO V ODCEPNI SMERI. 
• ZAVIJALNE LOKE JE TREBA OBLIKOVATI KOT SESTAVLJENO KRIVINO TREH LOKOV (R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3)
• PRI ENOSMERNIH UREDITVAH JE ZAVIJALNI LOK V NEODCEPNI SMERI PRAVOKOTEN OZIROMA MANJŠI OD R=2

PRIMER KOŠARASTIH KRIVIN V KRIŽIŠČU NJEgOŠEVA-ZALOŠKA PRIMER ASIMETRIČNEgA RADIJA NA ILIRSKI CESTI PRI 
NJEgOŠEVI
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VODENJE PEŠCA, KOLESARJA

PEŠCE IN KOLESARJE VODI RAVNO
  

Pešec in kolesar križišče prečkata v ravni črti, ki 
zagotavlja najkrajši prehod cestišča. Vidljivost 
pešca in kolesarja v križišču je na ta način 
boljša in nevarnost trka z osebnim vozilom 
manjša. Vidnost in varnost pešca in kolesarja 
imata v križišču prednost pred prepustnostjo 
motornega prometa.

       KRIŽIŠČE S PENTLJO 

• Smer poti pešca in kolesarja je zavita.

• Nevarnost, da voznik vozila spregleda pešce 
in kolesarje skozi križišče.

• Vozila zavijajo v križišče hitreje, kar poveča 
nevarnost nesreč.

          KRIŽIŠČE Z RAVNO LINIJO 

• Idealna linija gibanja pešca in kolesarja je 
zagotovljena.

• Pešce in kolesarje vozniki dobro vidijo.

• Pešec in kolesar lažje uveljavita prednost pri 
prečkanju križišča.

KRIŽIŠČE S PENTLJO KRIŽIŠČE Z RAVNO LINIJO

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• VEDNO NAČRTUJ VODENJE PEŠČEV IN KOLESARJEV SKOZI KRIŽIŠČA ČIM BOLJ NARAVNOST IN BREZ PENTELJ
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PREHODI

gRADI PREHODE IN NE NAČRTUJ PODHODOV

Prehodi za pešce na nivoju cestišča zagotavljajo 
najkrajše in najbolj udobno prečkanje cestišča. 
Podhodi so zaradi premagovanja višinske razlike 
še posebej neprimerni za starejše in gibalno 
ovirane ljudi, ponoči predstavljajo tudi poten-
cialno nevarno okolje za pešce, zaradi česar so 
pogosto zapuščeni in zanemarjeni. 

Podhod pri Metalki pešci redko uporabljajo, 
zato je zapuščen in zanemarjen ter lokali prazni. 
Pešci raje prečkajo križišče na nivoju cestišča.

         SLABOSTI PODHODOV:

• zaradi premagovanja višinskih razlik niso prim-
erni za pešce in kolesarje, še posebej za starejše 
in gibalno ovirane ljudi,

• ponoči vzbujajo strah pred neželjenimi 
srečanji z brezdomci in drugimi sumljivimi 
osebami,

• se redko uporabljajo in so zato bolj zanemar-
jeni.

          PREDNOSTI PREHODOV:

• zagotavljajo najkrajšo in najbolj udobno pot za 
pešce in kolesarje skozi križišče ali čez cesto,

• ni potrebno premagovati višinske razlike,

• so prehodni tudi za starejše in gibalno ovirane,

• se pogosto uporabljajo, ker so privlačni za 
pešce in kolesarje.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• VEDNO NAČRTUJ PREHODE ZA PEŠCE NA NIVOJU CESTIŠČA

PODHOD PREHOD
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Nivo cestišča in prehodi za pešce in kolesarje 
naj bodo poravnani z višino pločnika. Zaradi 
dviga cestišča so vozniki v križišču prisiljeni 
zmanjšati hitrost. Dvig cestišča je lahko 
predviden v območju prehoda za pešče in 
kolesarje ali pa je križišče celotno izravnano.

          PREDNOSTI DVIgA CESTIŠČA

• Zmanjša se hitrost vozil.

• Pešcem in kolesarjem se olajša prečkanje 
križišča, starejšim in gibalno oviranim je 
zagotovljeno neovirano prečkanje križišča.

• Poveča se pozornost voznikov do pešcev in 
kolesarjev.

NIVO CESTIŠČA

DVIgNI CESTIŠČE NA NIVO PLOČNIKA IN KOLESARSKE STEZE

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• UPORABI NA PRIKLJUČKU V STANOVANJSKO ULICO
• UPORABI NA KRIŽIŠČIH V BLIŽINI USTANOV S ŠTEVILNIMI PEŠCI
• UPORABI NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH
• UPORABI PRI DOSTOPU DO JAVNIH PROSTOROV IN PARKOV 
• UPORABI NA VHODU OMEJENE HITROSTI NA 30km/h

PREKINJEN PLOČNIK DVIg CESTIŠČA NA NIVO PLOČNIKA
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       ZAVIJALNI PAS S TRIKOTNIM OTOKOM   
       (BYPASS)

• Velik radij vozilom omogoča, da zavijajo 
hitreje.

• Pešec in kolesar se morata skozi križišče 
ozirati nazaj zaradi hitro zavijajočih vozil in 
težko uveljavljata prednost.

• Zavijalni pas praviloma ni semaforiziran, kar 
predstavlja dodatno nevarnost za pešce in 
kolesarje.

          ZAVIJALNI PAS BREZ TRIKOTNEgA OTOKA

• Zagotovljena je najkrajša, premočrtna linija 
pešca in kolesarja.

• Vozila zavijajo počasneje zaradi manjšega 
radija.

• Pešec in kolesar lažje uveljavita prednost.

• Semaforiziran zavijalni pas omogoča poseben 
interval za prehod pešcev in kolesarjev.

ZAVIJALNI PAS

NAČRTUJ SEMAFORIZIRANE ZAVIJALNE PASOVE BREZ VMESNEgA TRIKOTNEgA OTOKA

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAČRTUJ ZAVIJALNE PASOVE BREZ TRIKOTNIH OTOKOV 
• ČE JE KRIŽIŠČE SEMAFORIZIRANO NAJ BODO ZAVIJALNI PASOVI TUDI SEMAFORIZIRANI

ZAVIJALNI PAS S TRIKOTNIM OTOKOM ZAVIJALNI PAS bREZ TRIKOTNEgA OTOKA
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NESAMOFORIZIRAN ZAVIJALNI PAS bREZ 
DVIgA CESTIŠČA

NESEMAFORIZIRAN ZAVIJALNI RADIJ Z DVI-
gNJENIM PLATOJEM

PRIMER DVIgNJENEgA ZAVIJALNEgA PASU 
CHENgDUJSKA-ZALOŠKA CESTA

Na obstoječih zavijalnih pasovih z sredinskim 
otokom (bypass), ki niso semaforizirani, so 
zaradi velikih radijev možne visoke hitrosti 
vozil, ki so zelo nevarna za pešce in kolesarje. 
Zato je potrebno obstoječe nesamaforizirane 
zavijalne pasove (bypass) preurediti tako, da 
se v območju prehoda za pešce in kolesarje 
dvigne cestišče na nivo pločnika.

        PREDNOSTI DVIgA CESTIŠČA

• Zaradi dviga cestišča se zavijalne hitrosti 
zmanjšajo in tako v primeru trka med vozilom 
in pešcem ali kolesarjem ni težjih nesreč.

• Pozornost do pešcev in kolesarjev se poveča.

• Pešec in kolesar lažje uveljavita prednost.

ZAVIJALNI PAS

DVIgNI OBSTOJEČE NESEMAFORIZIRANE ZAVIJALNE PASOVE Z SREDINSKIM OTOKOM

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• DVIgNI CESTIŠČE V OBMOČJU PREHODA V NESEMAFORIZIRANIH ZAVIJALNIH PASOVIH (BYPASS) NA VSEH CESTAH 
ZNOTRAJ OBVOZNICE, NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH IN NA CESTAH, KI SE NAHAJAJO V gOSTEJE NASELJENIH OBMOČJIH 
MESTA
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Novi ureditvi križišč Poljanska-Roška in 
Njegoševa-Zaloška upoštevata trajnostna 
načela načrtovanja križišč, kjer imajo varnost 
in udobje pešcev, gibalno oviranih in kolesarjev 
najvišjo prioriteto. Zaradi varnosti najbolj 
ogroženih prometnih udeležencev morajo 
vozila zaradi manjših zavojnih radijev in ožjih 
pasov vožnjo skozi križišče upočasniti. Vklop 
zelene faze za pešce in kolesarje nastopi pred 
vklopom zelene za motorni promet, s čimer se 
bistveno zmanjša možnost konfliktnih situacij 
v križišču. Pešce in kolesarje je potrebno skozi 
križišča voditi naravnost. Pločniki v križiščih se 
naj blago spuščajo na nivo cestišča v naklonu, 
manjšem od 4%, da zagotavljajo za vse udoben 
prehod križišča, vključno za tiste v invalidskem 
vozičku ali starše in družine z vozičkom. 
Križišča se opremlja s taktilnimi oznakami in 
vodili za slepe in slabovidne. 

Izvedeni križišči predstavljata nov standard 
urejanja križišč v Ljubljani. V skladu z novo 
prometno politiko bomo na ta način urejali 
tudi vsa nova križišča in postopno preurejali 
obstoječa, še posebej  najbolj nevarna križišča.

PRIMERI DOBRE PRAKSE - KRIŽIŠČE NJEgOŠEVA-ZALOŠKA IN ROŠKA-POLJANSKA

SIMETRIJA KRIŽIŠČA 3S PREDŠASEN VKLOP ZELENE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

ZNIŽAN RObNIK V PREHODU

RAVNO VODENJE PEŠCEV IN KOLESARJEVTAKTILNI VODISTOP ČRTA ZAMAKNJENA ZA 5M
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TEHNIČNI OPIS UREDITVE KRIŽIŠČA 
ZALOŠKA-NJEgOŠEVA 

• Velikost križišča: Križišče je dimenzionirano 
tako, da zavzema čim manj površine, zaradi 
česar  je za vse udeležence v prometu bolj 
pregledno in preprečuje previsoke hitrosti 
motornega prometa, ki predstavlja glavno 
nevarnost za pešce in kolesarje.

• Zavijalni radij: Predvideni so minimalni 
zavijalni radiji, ki izhajajo iz zavijalnih trajektorij 
mestnega avtobusa.

• Stop črta: Stop črta za osebna vozila je 
premaknjena za 5m pred prehodom za pešce, 
da bi bila kolesar in pešec čim bolj vidna 
voznikom. Stop črta za kolesarje je zarisana do 
prehoda za pešce.

• Širina prehoda in kolesarske steze: V 
območju križišča sta izvedena hodnik v 
minimalni širini 3,0m in kolesarska steza 
minimalne širine 1,5 m , kar zagotavlja udoben 
peš in kolesarski promet.

• Širina voznih pasov: Vozni pasovi so dovolj 
široki za mestne avtobuse,  po drugi strani pa 
so dovolj ozki, da ovirajo prehitro vožnjo vozil 
skozi križišče.

• Klančnine: v križišču se 10m pred prehodom 
za pešce nivo robnika postopno znižuje in 
doseže nivo cestišča v območju prehoda. Na 
ta način družine z vozički, starejši in gibalno 
ovirani brez napora gladko prečkajo križišče. 

KRIŽIŠČE ZALOŠKA-NJEgOŠEVA
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TEHNIČNI OPIS UREDITVE KRIŽIŠČA 
ROŠKA-POLJANSKA 

• Idealna linija prehoda: Pešec lahko prečka 
križišče naravnost po svoji najkrajši smeri hoje.

• Vodenje kolesarja brez vijuganja: Kolesar se 
lahko pelje skozi križišče naravnost brez pentelj 
tako, da ima boljšo preglednost križišča in da 
ga voznik bolje vidi.

• Levo zavijanje kolesarjev: Kolesarji lahko z 
dodatnim zavijalni pasom bolj udobno zavijajo 
na levo.

• Semaforji: Zaradi varnosti se zelena luč za 
pešce in kolesarje v križišču prižge 3 sekunde 
pred zeleno za motorni promet. Na ta način 
vozila, ki zavijajo na desno, ne morejo izsiliti 
prednosti pešcem in kolesarjem. 

• Talne oznake: prehod za pešce je širok in na 
nekaterih delih razširjen, da omogoča tekoče 
prečkanje pešcem, pot prečkanja kolesarja v 
križišču je na mestih možnih trčenj z zavijalci 
označena z rdečo barvo in piktogrami.

• Taktilni vodi: Med kolesarsko stezo in 
pločnikom je pas taktilnih oznak iz betonskega 
žlebičenega tlakovca, ki varno vodi slepovidne 
pri prečkanju križišča.

• Zelenje in grmovnice: Na vseh krakih 
križišča so zasajena drevesa, kar tudi prispeva 
k zmanjšanju negativnih vplivov motornega 
prometa na okolje. 

KRIŽIŠČE ROŠKA-POLJANSKA
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tekst

SHEME KRIŽIŠČ

KRIŽIŠČE TIP b1KRIŽIŠČE TIP A

KRIŽIŠČE TIP b2
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tekst

KRIŽIŠČE TIP C3

KRIŽIŠČE TIP C2

KRIŽIŠČE TIP D

KRIŽIŠČE TIP C1
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LEDVICA

NAČRTUJ PREHODE S PLOČNIKI V OBLIKI LEDVIC

Dober primer varno načrtovanega prehoda 
za pešce je izvedba t.i. »ledvičk«. S tem 
izrazom poimenujemo razširitev pločnika pred 
prehodom za pešce. 

       VIDNI KOT VOZNIKA OB PARKIRANIH 
       VOZILIH DO ZEBRE 
Vidni kot voznika je v primeru, če so avtomobili 
parkirani do zebre, zelo majhen. 

       VIDNI KOT VOZNIKA PRI ODMIKU 5M 
       PARKIRANIH VOZIL OD PREHODA ZA PEŠCE
Če so avtomobili parkirani v primernem odmiku 
od kolesarjev, se vidni kot poveča, kar lahko 
poveča varnost prečkanja pešcev in kolesarjev. 

        VIDNI KOT VOZNIKA V PRIMERU IZVEDBE 
        LEDVIČK
Prehod za pešce z ledvičkami zagotavlja večji 
vidni kot voznika pri čemer so pešci bistveno 
bolj v središču, s čimer je prehod še bolj varen. 
Možna je tudi ozelenitev ledvičk in postavitev 
klopi.

Poleg tega ledvica preprečuje tudi nedovoljeno 
parkiranje vozil ali na zebri.

VIDNI KOT VOZNIKA Ob 
PARKIRANIH VOZILIH DO ZEbRE

VIDNI KOT VOZNIKA PRI ODMIKU 5M 
PARKIRANIH VOZIL OD PREHODA ZA PEŠCE

VIDNI KOT VOZNIKA 
V PRIMERU IZVEDbE LEDVIČK

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• V KRIŽIŠČIH NAČRTUJ VEDNO PLOČNIKE V OBLIKI LEDVIC, ČE SO NA CESTIŠČU PREDVIDENA PARKIRNA MESTA
• RAZMIK MED ZADNJIM PARKIRNIM MESTOM IN PREHODOM ZA PEŠCE NAJ BO VSAJ 5M, TUDI V PRIMERU DVIgNJEN-
EgA PREHODA.
• PROSTOR NA LEDVICAH UPORABI ZA ZASADITEV ZELENJA IN POSTAVITEV ULIČNE OPREME (KLOPI, STOJALA ZA 
KOLESA)
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Gornja slika levo prikazuje ureditev križišča 
Beethovnove in Tomšičeve ulice s pločnikom v 
obliki ledvic.
Sliki zgoraj desno ter spodaj prikazujeta ure-
ditev pločnika v obliki ledvic v Kobenhavnu. 
Razširitev pločnika uporabijo za zasaditev 
dreves in zelenja ter postavitev stojal za kolesa 
in klopi.
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Zelo varen ukrep pri načrtovanju križišč je 
izvedba sredinskega otoka na prehodu za 
pešce. Ta ukrep opozarja voznike na prehod za 
pešce in zaradi zožanja pasov prisili voznike, da 
zmanjšajo hitrost.

         PREDNOSTI

• Zmanjša se hitrost vozil

• Poveča se pozornost voznikov do pešcev

• Pešec ima možnost, da počaka in preveri ali je 
prehod varen

• Zožanje voznih pasov ustvari fizično oviro, 
ki opozarja na prehod in instiktivno zmanjšuje 
hitrost

• Zmanjša razdaljo za pešca

SREDINSKI OTOK

NAČRTUJ SREDINSKE OTOKE V VEČJIH KRIŽIŠČIH

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• VEDNO IZVEDI OTOKE NA TRI ALI VEČ PASOVNI CESTI
• PREDVIDI OTOKE NA KRIŽIŠČIH V BLIŽINI USTANOV S ŠTEVILNIMI PEŠCI 
• PREDVIDI OTOKE NA VARNIH, ŠOLSKIH POTEH NE gLEDE NA ŠIRINO CESTE

bREZ SREDINSKEgA OTOKA S SREDINSKIM OTOKOM
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INTERVALI ZA PEŠCE IN KOLESARJE

NAČRTUJ VARNO DELOVANJE SEMAFORJEV, PRIREJENO ZA PEŠCE IN KOLESARJE

Za varno in neovirano prečkanje pešcev in 
kolesarjev v križišču je potrebno delovanje 
semaforjev urediti tako, da bo zagotovljeno 
predvsem varno in udobno prečkanje cestišča 
najšibkejših v prometu.

Intervali za varno prečkanje križišča pešcev 
in kolesarjev naj zagotavljajo prednost pred 
pretočnostjo motornega prometa.

Shema prikazuje delovanje predhodnega 
zelenega intervala za pešce in kolesarje. Zelena 
za pešce in kolesarje se naj prižge 3 sekunde 
pred zeleno za vozila. Na ta način se nevarnost 
konflikta v križišču bistveno zmanjša.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NA SEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČIH gLAVNE ALI ZBIRNE CESTE, KJER JE DNEVNO VEČ KOT 10.000 VOZIL, NAČRTUJ 3 SEKUNDE 
PREDHODEN INTERVAL ZA PEŠCE IN KOLESARJE.
• NA DOVOZNI CESTI NI POTREBNO ZAgOTOVITI PREDNOSTNEgA INTERVALA.
• ČAS ZELENEgA INTERVALA ZA PEŠCE NAJ BO V SEKUNDAH ENAK DOLŽINI PREHODA V METRIH (1S JE ENAKO 1M).
• V BLIŽINI ŠOL, POMEMBNIH USTANOV IN JAVNIH PROSTOROV NAJ NE BO OBHODNI INTERVAL SEMAFORJA DALJŠI OD 40S. 
• ČE JE KRIŽIŠČE SEMAFORIZIRANO, MORAJO BITI SEMAFORIZIRANI TUDI ZAVIJALNI PASOVI.

FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3
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PROMETNA SIgNALIZACIJA

PROMETNA SIgNALIZACIJA NAJ NE OVIRA PEŠCEV IN KOLESARJEV

Vertikalno prometno signalizacijo postavljaj na 
rob peščevih oz. kolesarskih površin na način, 
da ne bo ovirala ljudi na vozičkih ali na kolesih.
Cilj načrtovanja prometnih površin je tudi 
zmanjševanje tiste prometne signalizacije, ki 
naj jo nadomestijo bolj učinkoviti fizični ukrepi 
umirjanja motornega prometa.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• DROgOVE ZA PROMETNE ZNAKE POSTAVLJAJ NA ROB PLOČNIKA OZ. KOLESARSKE STEZE NEPOSREDNO OB CESTIŠČU
• PROMETNE ZNAKE PRITRDI NA TEMU PRIMERNE DROgOVE S KONZOLAMI
• ZA VSAK PROMETNI ZNAK NE UPORABI NOVEgA DROgA, AMPAK UPORABI ISTI DROg ZA PRITRDITEV VEČJEgA ŠTEVILA PROMETNIH 
ZNAKOV
• VERTIKALNO IN HORIZONTALNO PROMETNO SIgNALIZACIJO NADOMEŠČAJ PRAVILOMA S FIZIČNIMI UKREPI UMIRJANJA PROMETA, IN 
TO PREDVSEM NA DOVOZNIH CESTAH IN V OKOLICI ŠOL, JAVNIH USTANOV IN JAVNIH PROSTORIH

PRIMER ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA DROgOV ZA POST-
AVITEV PROMETNIH ZNAKOV

PRIMER POSTAVITVE DROgA NA ROb KOLESARSKE 
STEZE
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PREHODI ZA INVALIDE IN SLEPE

NAČRTUJ NEOVIRANE PREHODE ZA INVALIDE IN SLEPE

Za neovirano tekoče prečkanje križišč za gibal-
no ovirane osebe kot tudi starejše in otroke v 
vozičkih je potrebno robnike postopno 
zniževati na nivo cestišča. Dodatno je potrebno 
vgrajevati taktilne vode, ki varno vodijo slepe in 
slabovidne čez križišče.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NA RAZDALJI 10M PRED PREHODOM ZA PEŠCE NIVO ROBNIKA POSTOPNO ZNIŽUJ, DA DOSEŽE NIVO CESTIŠČA V    
OBMOČJU PREHODA
• DROgOVE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SEMAFORJEV TER KOLIČKE POSTAVLJAJ TAKO, DA BODO AVTOMOBILOM 
PREPREČEVALI PREVOZ VTOPLJENIH ROBNIKOV
• PREDVIDI TAKTILNE VODE DO KRIŽIŠČA IN OZNAČI VODILNO SMER ZA PREČKANJE KRIŽIŠČA Z NAJAVO IN ZVOČNIM 
SIgNALOM NA SEMAFORJU
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PREHOD IZVEN KRIŽIŠČ

NAČRTUJ POgOSTE IN VARNE PREHODE ZA PEŠCE TUDI IZVEN KRIŽIŠČ

Na širokih cestah naj imajo prehodi za pešce 
sredinske otoke, ki zožujejo širino cestišča 
in voznike prisilijo, da zmanjšajo hitrost na 
območju prehoda. 

       PREHOD BREZ SREDINSKEgA OTOKA

• Pozornost voznika je majhna.

• Pešec težko uveljavi prednost.

• Voznik nima dobrega pregleda po vsej širini 
prehoda.

• Vozniki običajno ne zmanjšajo hitrosti.

          PREHOD S SREDINSKIM OTOKOM

• Pozornost voznika je velika.

• Pešec lažje uveljavi prednost.

• Pešec lažje varno prečka dolg prehod v dveh 
sekvencah.

• Voznik zaradi zožitve cestišča zmanjša hitrost.

• Uporabi vedno na LPP postajališčih, na varnih 
šolskih poteh, dostopih do javnih ustanov, 
parkih in javnih prostorih.

PREHOD bREZ SREDINSKEgA OTOKA PREHOD S SREDINSKIM OTOKOM

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NA VEČ KOT 2 PASOVNI CESTI NAČRTUJ PREHODE S SREDINSKIM OTOKOM
• PREHODE S SREDINSKIM OTOKOM NAČRTUJ VEDNO V BLIŽINI ŠOL IN NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH, PRI DOSTOPIH DO 
JAVNIH USTANOV IN DOSTOPIH DO PARKOV
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Za udobno in privlačno hojo in kolesarjenje po 
mestu morajo biti površine za pešce in kolesarje 
čimbolj ravne in gladke. Starejši in gibalno ovirani 
ljudje so občutljivi že na minimalne menjave višin. 

Uvoze do parcel, garažnih prostorov v stavbah in 
dostope preko javnih trgov in parkov uredi tako, 
da čim manj oviraš peš in kolesarski promet. Nivo 
pločnikov (in kolesarskih površin) ohrani na isti 
višini po vsej dolžini.

Sliki zgoraj prikazujeta neprimerno ureditev 
uvozov: prikazana sta primera prekinjenega 
pločnika zaradi uvoza v garažo na Poljanskem 
nasipu in po vsej širini poglobljenega pločnika in 
kolesarske steze na Peruzzijevi cesti.

Sliki spodaj prikazujeta dober primer ureditve 
uvozov, kjer ostaja pločnik na istem nivoju (uvoz 
v garažo na Dunaju in uvoz preko pločnika ob 
Argentinskem parku).

            PREDNOSTI UVOZOV PREKO 
            NEPREKINJENIH PLOČNIKOV:

• udobne poti za pešce in kolesarje morajo biti 
ravne in urejene s čim bolj položnimi prehodi in 
brez višinskih razlik

• zagotovljena prehodnost za stare in gibalno 
ovirane 

• kratke klančine na uvozih za avtomobile preko 
pločnika (kolesarske steze)

• ureditev služi tudi kot hitrostna ovira

SLAbA UREDITEV UVOZOV S PREKINUTVIJO OZ. POgLObITVIJO PLOČNIKA

         DObRA UREDITEV UVOZOV PREKO NEPREKINJENIH PLOČNIKOV

UVOZI

NAČRTUJ UVOZE PREKO NEPREKINJENIH PLOČNIKOV
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NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• POVRŠINA PLOČNIKA IN KOLESARSKE STEZE MORA OSTATI RAVNA, TAKO DA JE UVOZI NE SMEJO PREKINJATI
• DOVOZ AVTOMOBILA PREKO PLOČNIKOV IN KOLESARSKIH STEZ SE UREDI PREKO POgLOBLJENEgA ROBNIKA IN PLITVE 
KLANČINE ŠIRINE 30cm
• TAKO IZVEDBO UVOZOV NAČRTUJ NA VSEH MESTNIH CESTAH

POgLObLJEN RObNIK NA MESTU HIŠNIH UVOZOV

UVOZI

TEHNIČNI ELEMENTI UVOZA
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Še posebej pozorno je potrebno načrtovati 
dostope do javnih trgov, parkov, mostov in 
igrišč.

Dober primer dvignjenega križišča je pred 
Žitnim mostom v Ljubljani (slika zgoraj desno), 
ki pešcem in kolesarjem omogoča neoviran 
dostop. Enako velja za dostop do Severnega 
mestnega parka (slika zgoraj levo) preko 
Železne ceste (slika zgoraj levo).

Še boljša rešitev je ureditev ulice po principu 
skupnega prometnega prostora vsaj z ene ali 
dveh strani javnega prostora in tako je dostop 
pešcev še lažji. 

Slika desno spodaj je primer mestnega trga 
v Portland-u, kjer je z dveh strani trga ulica 
urejena kot “shared space”. 

Slika levo spodaj je primer ureditve ulice ob 
mestnem trgu v Wellington-u. 

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAČRTUJ DVIgNJENE PREHODE IN KRIŽIŠČA PRI DOSTOPU PEŠCEV DO JAVNIH TRgOV, PARKOV, MOSTOV IN IgRIŠČ
• OB VEČJIH TRgIH IN PARKIH UREDI MEJNE ULICE PO PRINCIPU SKUPNEgA PROMETNEgA PROSTORA

UVOZI

DOSTOP DO JAVNIH PROSTOROV
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Zgornja slika prikazuje dovoz do garažne 
hiše Museumsquartier na Dunaju. Uvoz ni 
poglobljen, višina cestišča je enaka pločniku in 
peščeve površine niso motene.

Primer dostopa do garažne hiše nakupovalnega 
centra Corvin v Budimpešti. Ulica prečka 
lokalni javni prostor, zato je urejena po principu 
skupnega prometnega prostora (shared space).

UVOZI

DOSTOP DO JAVNIH PROSTOROV
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Zaradi fizične ločitve kolesarske steze in 
motornega prometa predstavlja kolesarska 
steza najvišjo raven varovanja kolesarjev pred 
motornim prometom, zato jo je potrebno 
graditi na zelo prometnih mestnih cestah z 
visoko dovoljeno hitrostjo.

PREDNOSTI

• Kolesarska steza je fizično ločena od 
avtomobilov in pešcev

• Varnost za kolesarje je na najvišji ravni

• Zagotovljena sta visoko udobje in privlačnost

LASTNOSTI

• Fizična ločitev s parkirnimi mesti, zelenico ali 
količki

• Dvignjen nivo kolesarske steze

• Ločen ozirom predhoden signal v križišču

• V križišču direktno vodenje in stop črta pred 
avtomobili (“advanced stop line”)

• Širina med 2-3m

• Enosmerna in dvostranska

• Dvignjeni uvozi in križanja z dovoznimi 
cestami

KDAJ UPORAbITI:

• MESTNE CESTE, KJER JE HITROST 50KM/H
• MESTNE CESTE, KJER JE VEČ KOT 7.500 VOZIL NA DAN

FIZIČNO LOČENA KOLESARSKA STEZA

PREDNOSTI
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FIZIČNA LOČITEV

• Višji pas od cestišča ali vzdolžnega parkirišča,  
ščiti kolesarja

• Občutek varnosti kolesarjev se poveča

DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU

• Kolesar prečka križišče ravno brez vijug ali 
pentelj

• Kolesar je v vidnem polju voznika, kar 
omogoča varno prečkanje križišča

ZAMAKNJENA STOP ČRTA ZA KOLESARJE

• Stop črta za kolesarje je 2m pred stop črto za 
vozila

• Vozniki dobro vidijo kolesarje, prečkanje je
varno

sheme

FIZIČNA LOČITEV

DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU

FIZIČNA LOČITEV

ZAMAKNJENA STOP ČRTA ZA KOLESARJE

FIZIČNO LOČENA KOLESARSKA STEZA

LASTNOSTI
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LOČEN IN PREDHODEN SIgNAl

• Poseben semafor za kolesarje in pešce. 

• Ko imajo kolesarji in pešci zeleno luč, imajo 
zavijajoči avtomobili rdečo in obratno.  

• Ukinitev konfliktov pri zavijanju pri visokih hitrostih.

• Predvidi se ga lahko, ko ima kolesar zeleno 
luč 3 sekunde pred motornim prometom.

• Če ni loočenega signala, predvidi 3s pred-
hoden vklop zelene luči za kolesarjev pred 
avtomobislkim prometom.

DVIgNJENI UVOZI IN KRIŽANJA Z ULICAMI

• Avtomobilske uvoze in križanja s stanovanj-  
skimi cestami dvigni preko klančine na nivo 
kolesarske steze in pločnika.

• Udobje kolesarske steze se bistveno izboljša, 
saj se nivo steze ohrani.

NIVELETA

• Kolesarska steza je višja od cestišča in nižja 
od pločnika.

• Občutek varnosti kolesarjev se poveča.

sheme

LOČEN/PREDHODEN SIgNAL

NIVELETADVIgNJENI UVOZI IN KRIŽANJA Z ULICAMI

FIZIČNO LOČENA KOLESARSKA STEZA

LASTNOSTI
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Kolesarski pas je na cestišču, kjer se odvija tudi 
motorni promet. Načrtovanje kolesarskega pasu 
na peščevih površinah zaradi prevelike razlike v 
hitrosti med pešcem in kolesarjem ni primerna.

PREDNOSTI

• Udobna in hitro prevozna površina za kolesarje

• Ureditev pasu zahteva manj prostora

• Prednostna obravnava kolesarske steze v 
križišču

LASTNOSTI

VARIANTA 1 - parkirna mesta ob cestišču 
• Kolesarki pas se praviloma zariše na notranji strani 
parkirnih mest.
• Vsaj 5m pred križiščem se kolesarski pas združi z 
voznim pasom.
VARIANTA 2 - ni parkirnih mest
• Steza poteka poleg avtomobilskega prometa.
• Varnost zagotavlja varovalni pas (vsaj 50cm).

SKUPNE LASTNOSTI

• Neposredno skozi križišče,

• Direktno vodenje skozi križišče, stop črta pred 
avti / mešano območje,

• Predhoden zelen interval,

• Dvignjeni uvozi in prehodi preko cest nižjih 
kategorij,

• Nikoli na pločniku!

• Ropotna črta za dodatno varnost

KDAJ UPORAbITI:

• MESTNE CESTE, KJER HITROST NI VIŠJA OD 50KM/H IN JE MANJ KOT 7.500 VOZIL NA DAN

KOLESARSKI PAS

PREDNOSTI
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DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU 

• Kolesar prevozi križišče naravnost brez 
pentlje.

• Kolesar je v vidnem polju voznika. 

ROPOTNA ČRTA Z RDEČO ČRTO 

• Da bo pozornost voznikov večja označi 
kolesarski pas z ropotno črto (10cm) in rdečo 
črto (25cm). 

ZAMAKNJENA STOP ČRTA ZA 5m 

• Zbliževanje kolesarja in voznika v križiščih,

• Dobra vidljivosti kolesarjev v križišču,

• Zmanjšanje konfliktov pri zavijanju v križiščih 
za kolesarje in avtomobile.

VAROVALNI PROSTOR

• Ločevalni prostor je namenjen varnostni 
razdalji med kolesarjem in motornim prometom

• Ločevalni prostor ne sme biti manjši od 
35cm, ko poteka steza poleg motornega 
prometa, in ne manjši kot 50cm, če poteka na 
notranji strani parkirnih mest zaradi nevarnosti 
odpiranja vrat

DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU

ROPOTNA ČRTA Z RDEČO ČRTO 

ZAMAKNJENA STOP ČRTA VAROVALNI PROSTOR

KOLESARSKI PAS

LASTNOSTI
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V območjih z nizko hitrostjo in redkim 
prometom načrtuj souporabo cestišča za 
kolesarjenje in osebni promet.

PREDNOSTI

• Skupna uporaba cestišča med kolesarji in 
avtomobili

• Možnost ureditve kolesarskega prometa tudi 
na prostorsko omejenih območjih

• Souporaba prispeva k večjemu 
medsebojnemu razumevanju med kolesarji in 
vozniki.

LASTNOSTI

• Souporaba cestišča med kolesarji in vozniki,

• Piktogrami označujejo souporabo vozišča za 
kolesarje,

• Direktno vodenje skozi križišče, kolesarski 
otok ali mešana območja,

• Kolesarjenje v nasprotno smer v enosmernih 
ulicah je vedno dovoljeno in tudi označeno s 
piktogrami.

KDAJ UPORAbITI:

• MESTNE CESTE, KJER HITROST 30KM/H IN JE MANJ KOT 2.500 VOZIL NA DAN

SOUPORAbA CESTIŠČA

PREDNOSTI
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DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU

• Kolesar prevozi križišče naravnost brez 
vijuganja in odmikanja.

• Vidljivost in s tem varnost kolesarja se 
poveča.

KOLESARSKI OTOK

• Vozniki imajo na očeh kolesarje, ker se 
kolesarji razvrščajo pred avtomobili.

• Kolesar se lahko postavi v položaj za levo 
zavijanje v križišču.

OZNAČBE

• Cestišče označi s piktogrami, v enosmerni 
ulici na obeh straneh cestišča!

• Odmiki piktogramov od parkirnih mest zaradi 
nevarnosti odprtih vrat!

• Označi kolesarjenje v nasprotno smer na 
vstopu v enosmerno ulico!

SOUPORAbA CESTIŠČA

DIREKTNO VODENJE V KRIŽIŠČU KOLESARSKI OTOK

OZNAČbE



KOLESARSKE POVRŠINE

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

92

V križiščih je zaradi križanja med kolesarji in 
motornimi vozili nevarnost nesreč največja, 
zato jih je  potrebno zelo premišljeno 
načrtovati. Ker je kolesar šibkejši in ranljivejši 
od voznika, ima varnost kolesarjev prednost 
pred pretočnostjo motornega prometa. Načrtuj 
varna križišča za kolesarje, kjer bo kolesar do-
bro viden in hitrost motornega prometa nizka. 
Kolesarsko površino se mora v križišču in pred 
njim voditi neposredno ob voznem pasu tako, 
da poteka v ravni črti skozi križišče.

ZDRUŽUJ KOLESARJE IN VOZNIKE

• Kolesar mora biti v vidnem polju voznika, zato 
je potrebno kolesarja voditi skozi križišče čim 
bližje voznikom.

• Ne načrtuj kolesarske steze v obliki pentlje 
skozi križišče, ki je zaradi slabše vidnosti kole-
sarjev nevarna.

ZAMAKNJENA STOP ČRTA ZA KOLESARJE

• Stop črta za kolesarje naj bo 2m pred stop 
črto za vozila.

• Kolesar je voznikom dobro viden,  prečkanje 
je varno.

• Rešitev uporabi na vseh križiščih, razen na 
križiščih stanovanjskih ulic.

ZDRUŽUJ KOLESARJE 
IN VOZNIKE

ZAMAKNJENA STOP 
ČRTA ZA KOLESARJE

VODENJE KOLESARJEV V KRIŽIŠČIH

LASTNOSTI
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MEŠANA OBMOČJA

• Desni zavijalni vozni in kolesarski pas se 
združita v križišču.

• Kolesar je voznikom dobro viden, prečkanje 
je varno.

• Rešitev je primerna za zbirne in stanovanjske 
ceste.

PREDHODEN ZELEN INTERVAL

• Zelena luč za kolesarje se naj prižge 3s pred 
zeleno za avtomobile na zavijalnem pasu.

• Možen konflikt se tako zmanjša, kolesar pre-
vozi križišče preden vozila speljejo.

• Na zelo konfliktnih križiščih predvidi ločen 
semaforski signal, ko ima kolesar zeleno, imajo 
vozniki, ki zavijajo rdečo luč in obratno.

MEŠANA ObMOČJA

PREDHODEN/LOČEN ZELEN INTERVAL

VODENJE KOLESARJEV V KRIŽIŠČIH

LASTNOSTI
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KOLESARSKI OTOK

• Kolesarji se ustavljajo neposredno pred 
vozniki na cestišču.

• Kolesar je na križišču dobro viden voznikom,  
prečkanje je varno.

• Rešitev uporabi na stanovanjskih ulicah z 
omejitvijo 30km/h.

LEVO ZAVIJANJE KOLESARJEV 

• Predvidi čakalni prostor za levo zavijajoče 
kolesarje, kot je razvidno iz slike spodaj.

KOLESARSKI OTOK

LEVO ZAVIJANJE KOLESARJEV 

VODENJE KOLESARJEV V KRIŽIŠČIH

LASTNOSTI
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VODENJE PO NOTRANJI STRANI JPP POSTAJALIŠČ

• Primerna rešitev za fizično ločeno kolesarsko 
stezo.

• Samo v primeru, kjer je dovolj prostora in na 
zelo prometnih cestah.

VODENJE V PRIMERU PARKIRNIH MEST

• Primerna rešitev, ko imamo vzporedno zari-
sana parkirna mesta ob cestišču.

VODENJE NA CESTIŠČU

• To rešitev uporabi v vseh ostalih primerih.

VODENJE PO NOTRANJI STRANI JPP POSTAJE

VODENJE V PRIMERU PARKIRNIH MEST VODENJE NA CESTIŠČU

KOLESARSKE POVRŠINE V ObMOČJU JPP POSTAJ

LASTNOSTI
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BREZ ROBNIKA PRED IN ZA KRIŽIŠČEM

• Zaradi tresenja ne gradi robnika.

• Udobje kolesarske steze se bistveno izboljša. 

PREPREČI PARKIRANJE NA KOLESARSKI POVRŠINI

• S fizičnimi elementi prepreči parkiranje.

• Visoki količki so lahko nevarni za kolesarje, 
zato jih načrtuj samo po potrebi in na širokih 
kolesarskih stezah (širina več kot 2m).

OgLEDALO ZA TOVORNJAKE

• Zaradi mrtvega kota v križiščih predvidi 
namestitev ogledal za tovorna vozila.

• Varnost se s tem izboljša, ker voznik 
tovarnjaka težje spregleda kolesarje. 

BREZ JAŠKOV NA KOLESARSKIH POVRŠINAH

• Jaški naj ne bodo kolesarski površini.

• Udobje kolesarske infrastrukture se brez 
jaškov bistveno poveča.

bREZ JAŠKOV NA KOLESARSKIH POVRŠINAH

PREPREČI PARKIRANJE NA KOLESARSKI POVRŠINIbREZ RObNIKA PRED IN ZA KRIŽIŠČEM

OgLEDALO ZA TOVORNJAKE

RObNIKI, PARKIRANJE, OgLEDALA ZA TOVORNJAKE, JAŠKI

LASTNOSTI
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Postajališča za avtobuse načrtuj na vozišču brez 
izogibališč. Prednost take rešitve je optimiranje 
hitrosti avtobusa in njegove točnosti, saj se 
avtobusu ob speljevanju ni potrebno ponovno 
vključiti v tekoči promet. Poleg tega imajo v 
tem primeru mimoidoči in uporabniki avtobusa 
pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa več 
prostora. Postavitev LPP postajališča na 
cestišče  preprečuje nelegalno parkiranje na 
LPP postajališčih.

        PREDNOSTI POSTAJALIŠČA NA CESTIŠČU S     
        SREDINSKIM OTOKOM:

• povečana potovalna hitrost LPP, saj 
vključevanje v promet ni potrebno,

• izboljšana točnost mestnih avtobusov,

• več prostora za vstop in izstop potnikov,

• učinkovito preprečevanje nelegalnega 
parkiranja na izogibališčih.

• pešči lahko po izstopu iz avtobusa varno 
prečkajo cestišče zaradi sredinskega otoka, ki 
umirja motorni promet

POSTAJALIŠČE bREZ SREDINSKEgA OTOKA POSTAJALIŠČE NA CESTIŠČU S SREDINSKIM 
OTOKOM

POSTAJALIŠČA LPP

LASTNOSTI



LPP POSTAJALIŠČA IN DOSTOPI

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Da bi osebam na vozičkih, starejšim osebam in 
osebam s prtljago omogočili lažji in
hitrejši vstop v avtobus brez pomoči voznika, je 
potrebno med cestiščem in postajališčem
vgraditi robnike z zaobljenim robom in z 
vstopno višino največ 24cm. Zobljeni robniki
preprečujejo tudi prekomerno obrabo 
pnevmatik avtobusev. Da avtobus z vzvratnimi
ogledali ne zadane čakajočih potnikov, je 
potrebno postajališča opremiti s črto varnosti,
na kateri se vgradi taktilne vode za slepe. 
Postajališča dodatno opremi s klopmi, stojali za
kolesa in drevesi.

Ker so uporabniki javnega prevoza pešci, je 
potrebno zagotoviti najkrajši in varen dostop
pešca do postajališča JPP. Neposredno ob 
postaji JPP mora biti v območju 10m urejen
varen prehod za pešce, ki se ga uredi s 
sredinskim otokom.

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• POSTAJALIŠČA LPP NA CESTIŠČU UREDI BREZ IZOgIBALIŠČ NA VSEH DOVOZNIH IN ZBIRNIH CESTAH TER NA CESTAH Z
   RUMENIM PASOM
• PREDVIDI POSEBNE ZAOBLJENE ROBNIKE V VIŠINI 24cm V OBMOČJU POSTAJALIŠČA
• V RAZDALJI 30CM OD ZAOBLJENEgA ROBNIKA PREDVIDI TAKTILNE VODE ZA SLEPE, KI SLUŽIJO TUDI KOT ČRTA 
VARNOSTI
• POSTAJO OPREMI Z STOJALI ZA KOLESA, KLOPMI IN DREVESI
• V OBMOČJU 10M OD POSTAJALIŠČA NAČRTUJ PREHOD ZA PEŠCE
• PREHOD ZA PEŠCE ZAVARUJ S SREDINSKIM OTOKOM

POSTAJALIŠČA LPP

DOSTOP



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA 

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov katego-
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PARKIRNA MESTA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Če želimo zagotoviti ljudem prijazne in za-
nimive ulice, potem morajo površine za pešce 
potekati neposredno  ob stavbah. Tako bodo 
pritličja stavb nudila zanimivo in privlačno 
okolje za hojo. Ulica naj bo ozelenjena z zasa-
ditvijo dreves med parkirnimi mesti.  

       PARKIRNA MESTA OB STAVBAH

• pešec hodi med cestiščem in parkiriščem

• okolje za pešca je puščobno, zato bo priteg-
nilo manj pešcev 

          PARKIRNA MESTA OB CESTIŠČU

• pešec hodi neposredno ob fasadah stavb

• pritličja stavb nudijo privlačno okolje za hojo

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• VEDNO NAČRTUJ PARKIRNA MESTA MED CESTIŠČEM IN PLOČNIKOM
• NAČRTUJ VZPOREDNA PARKIRNA MESTA 
• MED PARKIRNIMI MESTI PREDVIDI DREVESA NA VSAKI 2 PARKIRNI MESTI

PARKIRNA MESTA Ob STAVbAH PARKIRNA MESTA Ob CESTIŠČU

ObCESTNA PARKIRNA MESTA

LASTNOSTI



PARKIRNA MESTA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Garažne hiše je potrebno skrbno načrtovati 
tako, da bo kakovost življena prebivalcev čim 
manj prizadeta. Lokacija garažnih hiš naj bo 
tam, kjer promet v garažo ne bo potekal skozi 
soseske ali gosto naseljene predele mesta. 

NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE:

• NAČRTUJ gARAŽNE HIŠE NA OBROBJU SOSESK OB gLAVNIH MESTNIH CESTAH
• PO IZgRADNJI PARKIRNIH HIŠ UMAKNI PARKIRNA MESTA NA POVRŠINI

gARAŽNE HIŠE

LASTNOSTI



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA 

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov katego-
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PARKIRNA MESTA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Varen dostop  šolarjev do izobraževalnih ustanov 
je potrebno zagotoviti na vseh kategorijah cest, 
zato je potrebno v polmeru 200 m okoli šol (t.i. 
varnostne cone) predvideti posebne ukrepe, ki 
ščitijo otroke pred nevarnostjo trka z motornimi 
vozili. 

UKREPI, KO VARNOSTNA CONA POTEKA PO gLAVNI 
MESTNI CESTI:

• namestitev stacionarnega radarja in kontrolnih 
kamer za beleženje vožnje skozi rdečo luč ob 
glavni mestni cesti
• ureditev varnih križišč z minimalni zavijalnimi 
radiji, sredinskimi otoki in semaforiziranimi 
zavijalnimi pasovi
• interval za prehod pešcev na vsakih 60s
• namestitev odštevalnikov na prehodih za pešce
• v času prihodov v šolo in odhodu šolarjev domov 
nadzor mestnega redarstva

UKREPI, KO ZBIRNA CESTA POTEKA ČEZ 
VARNOSTNO CONO:

• omejitev hitrosti na 30km/h,
• ureditev varnih križišč z minimalni zavijalnimi 
radiji,
• dvig celotnega križišča in razširitev pločnika v 
obliki ledvic,
• sistem slepih ulic.

UKREPI, KO DOVOZNA CESTA PREČKA VARNOSTNO 
CONO:

• omejitev hitrosti na 10km/h (območje 
umirjenega prometa)
• dvig križišča in prehodov za pešce, ureditev 
pločnikav obliki ledvic
• fizični ukrepi umirjanja prometa
• pred šolo zaprta ulica, ki je namenjena za 
predprostor šole

VARNE ŠOLSKE POTI

VARNOSTNE CONE

FIZIČNO UMIRJANJE PROMETA PRED ŠOLO 
(ŠIKANA, gRANITNE KOCKE)

PREPOVED MOTORNEgA PROMETA PRED ŠOLO



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA 

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov katego-
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FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme
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V tem poglavju so obravnavani naslednji fizični 
ukrepi za umirjanje prometa:

• DVIg CESTIŠČA

• SREDINSKI OTOK

• ŠIKANA

• gRBINA

• MREŽA OBVOZOV IN SLEPIH ULIC

• VMESNA ZOŽANJA CESTE

• NADOMESTITEV PARKIRNIH MEST

• BREZ SREDISKE ČRTE

• ZAČASNO ZAPRTJE CESTE ZA MOTORIZIRAN 
PROMET 

• SPREMEMBA TLAKA NA CESTIŠČU

• OPTIČNE IN ZVOČNE ZAVORE

PREgLED

Zaradi hitrosti in teže premikajočih vozil 
(velika kinetična energija), predstavljajo vozila  
nevarnost predvsem za pešce in kolesarje, 
kot tudi za ostali motorni promet. Ob hitrosti 
50km/h je ob trku vozila s peščem skoraj 
40% verjetnost, da pride do smrtne poškodbe 
pešca. Tudi iz stališča voznika osebnega vozila 
je nizka hitrost zaželena, saj ob trku vozila 
z drugim vozilom z nižjo hitrostjo nastanejo 
manjše poškodbe. Iz tega razloga morajo 
fizične ureditve cest onemogočati prekoračitev 
dovoljene hitrosti. Fizično omejevanje hitrosti 
ima neposredne učinke na vse udeležence in 
ima prednost pred drugimi ukrepi umirjanja 
prometa, kjer je potreben nadzor (kamere, 
merilniki hitrosti). Kazni učinkujejo samo 
posredno in za nazaj. Poleg tega nizka hitrost 
v večji meri spodbuja hojo in kolesarjenje in 
omogoča varno sobivanje vseh vrst mobilnosti.



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Nivo cestišča za pešce in kolesarje načrtuj na 
isti višini tako, da že vozni pas dvigneš na nivo 
površin za pešce in kolesarje. Zaradi dviga 
cestišča so vozniki prisiljeni zmanjšati hitrost. 
Dvig cestišča je lahko samo v območju prehoda 
za pešče oz. kolesarje oziroma je dvignjeno 
celo križišče.

PREDNOSTI

• Zmanjša se hitrost vozil.

• Pešcem olajša prečkanje, še posebej starejšim 
in gibalno oviranim.

• Poveča pozornost voznikov do pešcev in 
kolesarjev.

DVIg CESTIŠČA

KDAJ UPORAbITI:

• OB VSTOPU V STANOVANJSKO CESTO
• NA KRIŽIŠČIH V BLIŽINI USTANOV Z ŠTEVILNIMI PEŠCI
• NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH
• PRI DOSTOPU DO JAVNIH PROSTOROV, TRgOV IN PARKOV



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Postavitev otoka na sredini cestišča pri prehodu 
za pešce zoža vozne pasove za motorni promet 
in dodatno opozarja na prehod. Vozniki avta 
so bolj pozorni na pešce in prisiljeni zmanjšati 
hitrost. 

PREDNOSTI

• zmanjša se hitrost vozil

• večja pozornost voznikov do pešcev v 
prometu,

• večja varnost pešcev na prehodih za pešce.

• pečec lažje uveljavi prednost

SREDINSKI OTOK

KDAJ UPORAbITI:

• NA VEČ KOT 2-PASOVNIH CESTAH
• NA KRIŽIŠČIH V BLIŽINI USTANOV Z ŠTEVILNIMI PEŠCI
• NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH
• PRI DOSTOPU DO JAVNIH PROSTOROV
• OB POSTAJALIŠČIH LPP-JA



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Cestišče namenoma vijuga. Šikana se izvede 
z razporejanjem parkirnih mest izmenično 
na levi oz. desni strani cestišča ali z gradnjo 
fizičnih ovir, kot so širitev zelenice ali razširjeni 
sredinski otoki.

PREDNOSTI

• Zmanjšuje se hitrost vozil,

• Pridobitev prostora za postavitev malega trga 
z dodatnim uličnim pohištvom ali ozelenitvijo.

• Povečana pozornost do pešcev in kolesarjev

• Vsem udeležencem v prometu je omogočena 
souporaba cestišča 

ŠIKANA

KDAJ UPORAbITI:

• NA STANOVANJSKIH CESTAH
• PRED VHODI V ŠOLE, ZDRAVSTVENE DOMOVE, VRTCE. PRI ČEMER SE PRIDOBI DODATEN PROSTOR ZA NEMOTEN 
DOSTOP 
   DO JAVNIH STAVB
• NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH
• NA PREHODIH ZA PEŠCE



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST
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sheme

opombe
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Postavitev grbine na cestišču.

PREDNOSTI

• Zmanjšuje se hitrost vozil.

• Pešec lažje uveljavi prednost.

gRbINA

KDAJ UPORAbITI:

• NA STANOVANJSKIH CESTAH
• LOKALNIH CESTAH S ŠTEVILNIMI DRUŽBENIMI DEJAVNOSTMI
• NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst
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TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST
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sheme
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V stanovanjskih naseljih predvidi, z namenom 
preprečevanja  nepotrebnega tranzitnega 
prometa, mrežo obvozov in slepih ulic. V 
ta namen uporabi prometne ureditve z 
enosmernimi ulicami, z diagonalnimi zaporami 
ali različne kombinacije teh rešitev.

PREDNOSTI

• Preprečevan je tranzitni promet.

• Predviden je prehod za pešce in kolesarje v 
vse smeri. 

MREŽA ObVOZOV IN SLEPIH ULIC

KDAJ UPORAbITI:

• NA DOVOZNIH CESTAH V STANOVANJSKIH NASELJIH 

PRIMER DIAgONALNE ZAPORE Z PREHODOM ZA PEŠCE IN KOLESARJE



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Vmesna postavitev fizičnih zožitev prisili 
voznike, da zmanjšajo hitrost. 

PREDNOSTI

• Zmanjšanje hitrosti,

• Dodaten prostor za namestitev ulične opreme 
(počivališče, otroško igrišče),

• Dodatna zasaditev dreves.

ZOŽITVE CESTE

KDAJ UPORAbITI:

• NA STANOVANJSKIH CESTAH
• NA VARNIH ŠOLSKIH POTEH



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje
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naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST
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sheme
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Posamezna vzdolžna parkirna mesta naj 
se nadomesti z gostinskimi vrtovi oziroma 
različnimi uličnim pohištvom, kot so kolesarska 
stojala, gostinski vrtovi ali klopi. Ta ukrep 
se lahko izvaja čez celo leto ali samo za 
določen čas, na primer od aprila do oktobra za 
postavitev letnih vrtov pred lokali.

PREDNOSTI

• Vozniki se navadijo, da so tudi pešci in 
kolesarji vsakdanji uporabniki cest in jim 
posvečajo več pozornosti. 

• Pridobljen javni prostor se nameni za 
postavitev sezonskega zelenja, uličnega 
pohištva in gostinskih vrtov.

NADOMESTITEV PARKIRNIH MEST

KDAJ UPORAbITI:

• NA ULICAH Z AKTIVNIMI PRITLIČJI



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst
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TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST
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sheme

opombe
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Na dvopasovni cesti s širino voznih pasov manj 
kot 2,75m se ne zariše sredinske črte, ki ločuje 
vozna pasova.

PREDNOSTI

• Vozniki vozijo bolj pozorno, spremljajo 
nasprotni promet in vozijo z nižjo hitrostjo.

• Večja je pozornost voznikov do pešcev in 
kolesarjev.

bREZ SREDINSKE ČRTE

KDAJ UPORAbITI:

• NA DVOPASOVNIH STANOVANJSKIH CESTAH V KOMBINACIJI S KOLESARSKIMA PASOVOMA



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Z namenom spodbujanja nemotornega prometa 
se cela ulica ali samo del ob določenih dnevih 
zapira za motorni promet in izključno nameni 
pešcem in kolesarjem. Primer Ciclovia v  Bogoti 
ali poletne ulice New Yorku .

PREDNOSTI

• Večja pozornost do kolesarjev in pešcev v 
prometu.

• Ljudje dobijo občutek, da je cesta lahko tudi 
del javnega prostora in ne samo prometni 
koridor.

ZAČASNO ZAPRTJE CESTE ZA MOTORNI PROMET

KDAJ UPORAbITI:

• NA VSEH CESTAH



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA
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TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST
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Sprememba tlaka na cestišču uspešno 
zmanjšuje hitrost, saj pritegne voznikovo po-
zornost in jo preusmeri na dogajanje na cesti. 
Spremembo tlaka lahko dosežemo z vtisnjen-
jem vzorcev v asfalt ali pa z uporabo različnih 
tlakovcev, granitnih kock ipd..

PREDNOSTI

• Nevsiljivo zmanjšuje hitrost vozil,

• Pritegne pozornost voznika na cesto.

SPREMEMbA TLAKA NA CESTIŠČU

KDAJ UPORAbITI:

• V gLAVNEM V PREDELIH Z VELIKO PRISOTNOSTJO PEŠCEV 
• NA VHODIH V STANOVANJSKA OBMOČJA
• NA RAVNIH ODSEKIH CEST



FIZIČNI UKREPI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

poglavje

tekst

naslov

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

kategorija

sheme

opombe
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Optične zavore z neenakomernimi razmaki med 
črtami dajejo vozniku občutek, da vozi pri isti 
hitrosti vedno hitreje. 
Zvočne zavore z reliefnim odstopanjem od 
vozišča ali s spremembo teksture vozne 
površine zagotavljajo zvočne in vibracijske 
učinke, ki prisilijo voznika, da zazna potrebo po 
spremembi hitrosti vožnje.

PREDNOSTI

• Opozarjajo voznika, da pravočasno zmanjša 
hitrost

• Povečuje pozornost voznikov do pešcev in 
kolesarjev

OPTIČNE IN ZVOČNE ZAVORE

KDAJ UPORAbITI:

• POSTAVLJA SE JIH KOT PREDHODNO OPOZORILO PRED NEVARNIMI MESTI PRED PREHODI ZA PEŠCE
• Z ZVOČNIMI ZAVORAMI LAHKO DODATNO OZNAČIMO KOLESARSKI PAS
• PONAVADI NA RAVNIH ODSEKIH CEST, KJER OBSTAJA VEČJA POTENCIALNA MOŽNOST VEČJIH HITROSTI 
• VEDNO V KOMBINACIJI S PROMETNIM ZNAKOM ZA OMEJITEV HITROSTI



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA 

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE

TEHNIČNI 
ELEMENTI CEST

sheme

opombe

poglavje

tekst

naslov kategorija
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Navodila za ravNaNje 
z drevjem 

poglavje

tekst

naslov

TeHNiČNi 
elemeNTi CeST

kategorija

sheme

opombe
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Ozelenitev obcestnega in uličnega prostora 
je pomembna sestavina trajnostne prometne 
politike. Saditev drevja in urejanje zelenih otokov 
vplivata na lepoto in prijetnost okolja in s tem 
tudi na odločitev uporabnikov za spremembo po-
tovalnih navad. Posebej še drevesa so vsestransko 
koristna za vse vrste prometa od avtomobilskega, 
do kolesarskega, javnega in pešaškega. 

Drevesna senca zmanjšuje potrebo po gorivu, 
krošnje blažijo škodo ob toči in negativne vplive 
mestne klime na voznike in druge udeležence v 
prometu. Drevesa v mestu prispevajo k blaženju 
hrupa in temperaturnih razlik ter k zniževanju 
onesnaženja mestnega zraka. Drevesa ob močnih 
nalivih zadržujejo velike količine padavinske vode 
in tako razbremenjujejo odtočni sistem. Tudi 
zeleni pasovi in otoki zadržujejo padavinske vode. 
Ozelenitev izboljšuje orientacijo v prostoru in 
povečuje prepoznavnost prostora ter prispeva k 
vodenju prometa in lepoti okolja. 

Bogatenje prometnih površin in javnega prostora 
z drevjem in zelenicami je skupaj z varstvom 
mestnega drevja zato strateškega pomena. Iz 
tega razloga se pri urejanju, gradnji in prenovi, 
razširjenega javnega prostora prometnih površin 
posveča posebno pozornost mestnemu drevju, 
zaščiti pred poškodovanjem in nepotrebnim 
sekanjem ter saditvi novih drevoredov in posa-
meznih dreves.

SKRb ZA ZDRAVO RAST IN FUNKCIONALNOST MESTNEgA DREVJA SE ZAČNE Z 
NAČRTOVANJEM, NADALJUJE MED gRADNJO IN UREJANJEM TER POTRJUJE Z REDNIM 
VZDRŽEVANJEM. 

V SLOVENIJI ZAENKRAT ŠE NISMO PREVZELI MEDNARODNIH DREVESNIČARSKIH IN DRUgIH STANDARDOV POVEZANIH 
S SADITVIJO, VARSTVOM IN VZDRŽEVANJEM DREVJA V SLOVENIJI ZAENKRAT NISO PREVZETI. ZBRANI PA SO V KNJIgI 
MESTNO DREVJE (2011. A. ŠIFTAR ET.AL., BOTANIČNI VRT, LJUBLJANA) IN VODIJO PRAKTIČNO DELO V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA, ZATO SO PO NJIH POVZETA TUDI PRIPOROČILA V NADALJEVANJU.

MESTNO DREVJE
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SADITEV

Rast in razvoj drevesa sta odvisna od prostora, 
ki je na razpolago pod zemljo za rast korenin 
in nad zemljo razvoj krošnje. Pri načrtovanju  
novih prometnih ureditev zato: v največji 
možni meri spoštujemo obstoječe drevje  in 
sočasno načrtujemo saditev novih dreves. 
Z  načrtovanjme poskrbimo, za pravočasno 
rezervacijo prostora za nadzemne in podzemne 
potrebe dreves in tako zagotavljamo kakovost 
novih ureditev. 
Prostora je v mestu za rast dreves pogosto 
malo. Omejenim prostorskim možnostim se 
prilagodimo z izbiro vrste drevesa, s kakov-
ostnimi sadikami in z nego in vzdrževanjem 
drevesa, ki omogočata kontrolo razraščanja 
krošnje. 
Pri prenovi zasaditev in nadomestnih saditvah 
dreves je najpomembnejši pogoj za uspeh 
nove saditve priprava tal za ponovno saditev. 
Izkopati in odstranit je treba iztrošeno prst ter 
jo nadomestiti s hranilnim substratom. Nato je 
treba pripraviti dovolj velike sadilne jame za 
novo saditev. 
V Mestni občini Ljubljana za saditev uličnih 
drevoredov uporabljamo standardne sadike, ki 
imajo obseg debla najmanj ali vsaj 18-20 cm. 
Za saditev posameznih prostostoječih dreves, 
ki imajo poseben pomen, pa se uprablja sadike 
obsega vsaj 24 cm. Sadike morajo biti vzgojene 
za drevoredna in ulična drevesa kar pomeni, da 
imajo že ob saditvi ustezno dvignjeno krošnjo. 
Poreklo sadik mora zagotavljati, da prenesejo 
ostro kontinentalno podnebje, ki je poleti bolj 
vroče in suho, pozimi pa bolj mrzlo kot pri nas. 

Izbiro vrste drevesa prilagajmo pričakovanim 
funkcijam dreves v ureditvi, razpoložljivosti 
prostora in zahtevam svetlega profila.

NAČRTOVANJE IN IZVEDbA: 

• ZAJEMA VSE ZA RAST IN RAZVOJ DREVESA POMEMBNE VIDIKE: OD PRIPRAVE STOJIŠČA DO VZDRŽEVANJA, 
• SESTAVNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JE NAČRT UPRAVLJANJA ZA ŽIVLJENJSKI CIKLUS DREVJA S STROŠKOVNIKOM, 
• PRI PONUDBAH JE POTREBNO UPOŠTEVATI KAKOVOST MATERIALA IN IZVEDBE - PRENIZKE CENE NE ZMOREJO ZAgO-
TAVLJATI KAKOVOSTI, 
• SADI SE SAMO V PRIMERNO PRIPRAVLJENO STOJIŠČE, UPOŠTEVAJOČ MIKROKLIMO, SVETLOBNO SEVANJE IN 
RAZPOLOŽLJIVI PROSTOR, 
• V MESTNO OKOLJE JE TREBA VNAŠATI VEČ RAZLIČNIH DREVESNIH VRST – VRSTNA PESTROST DOBRO ZMANJŠA 
OBČUTLJIVOST ZA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE.
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KORAKI SADITVE 

• izbor ustreznega substrata za nove in na-
domestne saditve, 
• transport in skladiščenje sadik na gradbišču, 
• sadilna rez sadike, 
• priprava sadilne jame pred sajenjem, 
• saniranje obstoječih sadilnih jam za na-
domestno saditev mestnega drevesa 
• izkop primerno velike sadilne jame, 
• namestitev sadike v sadilno jamo na primerno 
globino sajenja, 
• odstranitev balirne tkanine in žice, če ni iz 
razgradljivega materiala, 
• rezanje poškodovanih delov korenin, 
• cepljenje z mikoriznimi glivicami - v poštev 
pridejo samo domači soji, 
• namestitev opore, ki mora biti v sorazmerju z 
obsegom debla drevesa, 
• če je potrebno, zavarovanje debla pred 
sončnim ožigom, 
• če je potrebno, zavarovanje drevja pred 
poškodbami zaradi košnje (kosilnice na nitko), 
• oblikovanje zalivalne kotanje, 
• zalivanje z zadostno količino vode, odvisno od 
velikosti drevesa, substrata in vremena, 
• začetno vzdrževanje do prevzema, 
• vpis sadike v kataster dreves, 
• prevzem izvedbe objekta.

NEgA IN VZDRŽEVANJE PO SADITVI: 

• ZAgOTOVITI JE TREBA VZDRŽEVANJE V DOBI VRAŠČANJA, KI TRAJA OD 3 – 5 LET, ODVISNO OD VRSTE DREVESA, IN 
OBVEZNO ZALIVANJE MLADEgA DREVESA. 
• Z IZBIRO VRSTE IN KAKOVOSTI DREVESNE SADIKE TER Z VZDRŽEVANJEM MLADEgA DREVESA JE TREBA POSKRBETI, DA 
BO PRAVOČASNO DVIgNJENA KROŠNJA DREVESA IN ZAgOTOVLJEN SVETLI PROFIL VOZIŠČA, KI OMOgOČA PREgLEDNO 
IN VARNO VOŽNJO.
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN DREVJE

Komunalna infrastruktura, ki je položena pod 
površino zelenih površin lahko prepreči saditev 
novih dreves. 

ZARADI VELIKEgA POMENA MESTNEgA DREVJA:

• PRI NAČRTOVANJU NOVIH PROMETNIH IN 
KOMUNALNIH REŠITEV NAČRTUJEMO, DA SO 
KOMUNALNI VODI SPELJANI POD TLAKOVANIMI 
IN UTRJENIMI POVRŠINAMI, RASTIŠČA PA SO S 
TEM SPROŠČENA ZA SADITEV;

• PRI PRENOVI CEST IN DRUgIH PROMETNIH 
POVRŠIN IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PA 
DOSLEDNO PREVERIMO MOŽNOSTI ZA: 

• umik komunalne infrastrukture iz zelenih 
pasov in položaja potencialnih sadilnih mest, 
• združevanje komunalne infrastrukture v 
zbirnike in s tem za zmanjšano porabo prostora, 
ki je primeren za saditev, 
• zaščitne ukrepe, ki omogočajo saditev drevja 
v bližino komunalne infrastrukture. 

Stroški združevanja in premikanja komunalnih 
vodov se povrnejo s kakovostjo urejenega pro-
metnega in javnega prostora.

PRI SADITVI DREVJA JE TREBA UPOŠTEVATI PREDPISANE VAROVALNE ODMIKE OD KOMUNALNE INFRASTRUTKURE 
(ŠIFTAR ET AL., 2011, STR. 54).
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VARSTVO DREVES 

Drevesa v mestu rastejo pod težkimi 
fiziološkimi pogoji in v pomanjkanju prostora. 
Ogrožajo jih vozila, stroji in drugi uporabniki 
prostora. Najboljša zaščita pred poškodbami je 
dovolj prostora za saditev. Ker tega običajno 
ni, je pomembna fizična zaščita dreves, ki jo 
izvajamo:
• s kovinsko ograjo, ki se prilagaja rast
• z ureditvijo robnikov, ograj ter tudi z zasadit-
vijo prostora pod drevesom. 

Rastišče posameznega drevesa je bolj 
ogroženo kot rastišče dreves v skupni gredi. 
Tendenca združevanja rastišč je koristna tudi 
za zadrževanje padavinske vode, ki je bolj 
učinkovito, če je rastišče več dreves združeno. 

Rastišče zagotavlja boljšo kondicijo drevesa in 
opravlja tudi funkcijo zadrževanja vode, če je 
kolobar okrog debla prost oziroma netlakovan. 

Varstvo dreves med gradnjo se izvaja v skladu 
s standardi tako, da se zaščiti prostor okrog in 
okrog debla in prepreči trganje korenin zaradi 
vožnje z gradbenimi stroji in prepreči uničenje. 

VARSTVO DREVJA ObSEgA:   

• IZVAJANJE NADZORA NAD STANJEM, IZDAJO DOVOLJENJA ZA POSEK, 
IZREK KAZNI ZA POŠKODOVANJE IN OPREDELITEV POgOJEV ZA NADOMESTNO SADITEV. 
• ZAŠČITA DREVJA VKLJUČUJE PREPOVEDI SEKANJA, ODSTRANJEVANJA, PODIRANJA, POŠKODOVANJA, UNIČEVANJA, 
SPREMINJANJA, OBREZOVANJA ZAVAROVANIH DREVES IN POSPEŠEVANJA PROPADANJA.
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PRAVILA RAVNANJA Z DREVJEM V MESTNI ObČINI LJUbLJANA 

• prepovedano je sekati, poškodovati in obrezo-
vati drevje, 
• vsako posekano drevo je treba nadomestiti z 
novim, načeloma na isti lokaciji,
• ravnanje z drevjem dovoljeno samo strokovno 
usposobljenim posameznikom, 
• v javnem prostoru se sadi drevesne sadike z 
obsegom 18-20 cm ali večje 
• prostor za saditev dreves se načrtuje na ravni 
občinskega prostorskega načrta, podrobnih ter 
izvedbenih prostorskih načrtov, 
• pri nadomestnih in novih saditvah se drevje 
izbira in sadi glede na prostorske možnosti za rast 
in razvoj, 
• nove prometne ureditve vedno spremlja 
ozelenitev, 
• drevesa na gradbiščih se zavaruje pred 
poškodovanjem v skladu s standardi 
• drevorede in formalne zasaditve se varuje 
celostno - o dopolnilnih saditvah in prenovah se 
presoja od primera do primera, 
• tla pod drevesi in stojišče drevesa se ščiti pred 
soljenjem in drugimi negativnimi vplivi iz okolja; 
soljenju se izogibamo, pred naleti avtomobilov, 
gumami in gaženjem ščitimo stojišča dreves z 
dvignjenimi robniki, nizkimi kovinskimi in lesenimi 
zaščitnimi ograjami in zaščitnimi mrežami za 
debla.
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NAVODILA ZA PROJEKTIRANJE: 

• ČAS SAJENJA: SADIKE V LONCIH VSE LETO, RAZEN KO ZMRZUJE, IDEALEN ČAS ZA LISTAVCE JE JESENI, KO SE DREVESA HITRO UKORENINIJO V ŠE TOPLIH TLEH,
• VELIKOST SADIK: NAJMANJ 18-20 CM OBSEgA DEBLA,
• VELIKOST SADILNE JAME: NAJMANJ 2x ŠIRŠA OD PREMERA KORENINSKE gRUDE:  2-3m PREMERA OZIROMA NAJMANJ 2-3 m3 SUBSTRATA OZIROMA NAJMANJ 12M2 POVRŠINE 
ZA PREKORENITEV,
• gLOBINA SADILNE JAME: 10-20 CM gLOBLJE OD VIŠINE KORENINSKE gRUDE, NAJMANJ 80 cm,
• VELIKOST DREVESNEgA KOLOBARJA: NAJMANJ V VELIKOSTI OBSEgA KROŠNJE SADIKE: 0,80 – 1,00 m PREMERA,
• PREPUSTNA POVRŠINA: POVRŠINA ZA PRONICANJE VODE IN PREZRAČEVANJE MORA BITI NAJMANJ 6 m2 (DREVESNA REŠETKA, KOCKE V PESKU)
• PODLAgA: OB SAJENJU DODAMO PLODNI PRSTI 110 g POČASI TOPNEgA MINERALNEgA gNOJILA IN ORgANSKO gNOJILO, MED TEM KO SUBSTRAT ZA SAJENJE DREVES NALAgA-
MO V NANOSIH PO 15-20 cm, PODOBNE SESTAVE KOT STA MRTVICA SPODAJ IN ŽIVICA ZgORAJ,
• OPORA: NUJNA TRDNA UČVRSTITEV KORENINSKE gRUDE S PASOVI IN DEBLA DREVESA Z LESENIMI OPORNIKI ALI TIPSKIMI KOVINSKIMI DEBELNIMI MREŽAMI,
• PREZRAČEVANJE: PROPUSTEN NANOS SUBSTRATA V PREMERU SADILNE JAME, POKRIT Z ZASTIRKO OZ. LUBJEM, OVITA PREZRAČEVALNA PVC CEV, KI SLUŽI TUDI ZA ZALIVANJE,
• ZALIVANJE: MOČNO TAKOJ PO VSADITVI IN V RASTNI DOBI NAJMANJ 1x NA DVA TEDNA NAJMANJ 50 L / m2, OBVEZNO DODATNO ZALIVATI OB HUDI SUŠI V JUTRANJEM ČASU DO 
gLOBINE KORENIN,
• DREVESNE VRSTE: PLATANA, gLEDIČIJA, JAVOR, TURŠKA LESKA, gINKO, ROBINIJA, CIgARAR, LIPA,
• MERILA ZA IZBOR DREVESNIH VRST: ODPORNOST NA SOLJENJE, ODPORNOST NA ONESNAŽEN ZRAK, ODPORNOST NA SUŠO, ODPORNOST NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE, HITROST 
RASTI, SVETLOBA, OBLIKA IN VELIKOST gLEDE NA VIDNI UČINEK.

PRAVILA RAVNANJA Z DREVJEM V MESTNI ObČINI LJUbLJANA 



•NOVA PROMETNA PIRAMIDA

•KRIŽIŠČA

•PREHODI

•UVOZI

•KOLESARKE POVRŠINE

•JPP POSTAJE IN DOSTOP

•PARKIRNA MESTA 

•VARNE ŠOLSKE POTI

•FIZIČNI UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

•NAVODILA ZA RAVNANJE Z DREVJEM

•TALNI TAKTILNI SISTEM ZA gIbALNO OVIRANE OSEbE
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Sistem vodenja slepih in slabovidnih je lahko 
uporaben in učinkovit le, če je zasnovan 
razumljivo in celostno, tako da povprečno 
izurjen slepi ali slabovidni pešec (v nadalje-
vanju pešec), ki sledi znamenjem, ob običajnih 
razmerah ne zaide. Posamezna pot mora biti 
načrtovana popolnoma brez prekinitev, vsa 
znamenja pa morajo biti med seboj nedvoumno 
povezana. Poleg skrbno načrtovane mreže poti 
je izrednega pomena tudi preudarna izbira 
materialov, skrbno načrtovanje talnih oznak in 
predvsem skrbna izvedba detajlov pod stroko-
vnim nadzorom.

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA SESTAVLJAJO: 

• opozorilne talne oznake

• usmerjevalne talne oznake

• zaporne talne oznake

OPOZORILNE TALNE OZNAKE
Opozorilne oznake pešca opozarjajo na različne 
dogodke na poti. Za opozorilne oznake se v os-
novi uporabljajo čepaste plošče, ki jih v poseb-
nih primerih (trgi, zgodovinsko jedro) in pri 
nekaterih posebnih funkcijah v javnem prostoru 
lahko nadomestimo tudi z drugimi materiali. Z 
opozorilnimi  :
• označujemo prehode za pešce,
• opozarjamo na stopnice,
• opozarjamo na spremembe smeri,
• opozarjamo na ovire,
• označujemo robove različnih ureditev (rob 
perona, rob postajališča JPP, rob parkirišča za 
kolesa, ipd).

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA

OSNOVNA PRAVILA

PRIMER OPOZORILNE TALNE OZNAKE
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USMERJEVALNE TALNE OZNAKE
Usmerjevalne oznake pešca vodijo v smeri poti. 
V osnovnem sistemu so sestavljene iz rebrastih 
plošč, ki so položene v smeri hoje. Z drsenjem 
palice lahko pešec zazna smer reber in s tem 
sledi nadaljevanju poti.
Usmerjevalne oznake se uporabljajo za:
• usmerjanje čez prehod za pešce,
• vodenje po prostoru,
• označevanje začetka vodenja po prostoru,
• označevanje postajališč javnega potniškega 
prometa,
• označevanje vstopnega mesta v avtobus,
• označevanje vhodov v stavbe.

Usmerjevalne oznake je mogoče namesto z 
rebrastimi ploščami v javnih prostorih s poseb-
nim značajem izvesti tudi z drugačnimi talnimi 
oznakami.

ZAPORNE TALNE OZNAKE
Zaporne oznake pešca zaustavijo in mu 
sporočajo, naj v tej smeri ne nadaljuje svoje 
poti. Zaporne oznake so še posebej pomembne 
na pločnikih, ki so poglobljeni na višino ceste, 
kjer je velika nevarnost, da bi pešec zašel na 
cesto, tam kjer ni prehoda. Zaporne oznake 
so v osnovnem sitemu sestavljene iz rebrastih 
plošč, ki so z rebri obrnjene prečno na smer 
hoje. Zaželeno je, da jih dopolnjujejo tudi druge 
zaporne oznake, ki imajo še večji taktilni in 
vizualni kontrast.

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA

OSNOVNA PRAVILA

PRIMER USMERJEVALNE TALNE OZNAKE
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V križiščih, na postajališčih javnega potniškega 
prometa, na prometno obremenjenih in 
na  orientacijsko zahtevnih območjih kot so 
železniške in avtobusne postaje, bolnice, 
središča uprave, ipd., je potrebno nujno za-
gotoviti standardni TTVS, sestavljen iz tipskih 
taktilnih plošč s čepki in rebri.
V območjih, kjer je prometa manj, ali kjer 
so površine namenjene izključno pešcem, je 
mogoče uporabiti tudi druge materiale na 
način in v obliki, ki lahko v zadovoljivi meri 
nadomeščajo tipske čepaste in rebraste grad-
nike.
Ob taktilnem kontrastu, ki ga zagotavljajo 
čepki in rebra, je nujno zagotoviti tudi vizualni 
kontrast za vodenje slabovidnih. Moč kontrasta 
je opredeljena s posebnim faktorjem. Najmanjši 
faktor kontrasta, ki je za TTVS še primeren, je 
0,4.

SPREMLJEVALNA POVRŠINA
Spremljevalna talna površina zagotavlja, da 
bodo taktilne oznake dobro zaznavne. Okrog 
taktilnih oznak se namreč v primeru, ko ni 
ustrezne spremljevalne površine, lahko pojavl-
jajo različni materiali, kar privede do preobilice 
tipnih in vidnih informacij, s tem pa taktilne 
oznake izgubijo svojo prepoznavnost. Spremlje-
valna površina je sestavljena iz plošč, ki so po 
svojih taktilnih in vizualnih lastnostih nasprotne 
taktilnim oznakam.

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA

OBLIKE IN MATERIALI
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TAKTILNE PLOŠČE
Taktilne plošče so izdelane posebej za vodenje 
slepih in slabovidnih. Zaradi raznovrstne po-
nudbe taktilnih plošč morajo plošče natančno 
ustrezati naštetim tehničnim zahtevam.

1. REBRASTE PLOŠČE
Velikost plošče je 30 x 30 cm, debelina plošče 
je 8,5 cm. Plošče so bele barve, da dajejo čim 
večji vizualni kontrast.
Osnovna površina plošče je na isti višini kot vrh 
spremljevalne površine.
Dimenzije reber, razdalje med njimi in njihova 
izbočenost glede na podlago morajo natančno 
ustrezati opisu.

2. ČEPASTE PLOŠČE
Velikost plošče je 30 x 30 cm, debelina plošče 
je 8,5 cm. Plošče so bele barve, da dajejo čim 
večji vizualni kontrast.
Osnovna površina plošče je na isti višini kot vrh 
spremljevalne površine.
Dimenzije čepkov, razdalje med njimi ter 
njihova izbočenost glede na podlago morajo 
natančno ustrezati opisu.

3. SPREMLJEVALNE PLOŠČE
Velikost plošče je 30 x 30 cm, debelina 
plošče je 8 cm. Plošče so temno sive barve, 
da poudarjajo vizualni kontrast rebrastih in 
čepastih plošč.  

Taktilne plošče iz betona so z vidika trajnosti in 
cene najbolj primerne. Lahko se jih nadomesti 
s kamnitimi ploščami z enakimi geometrijskimi 
lastnostmi ali s posameznimi kovinskimi čepi 
in rebri, ki se jih namesti tako, da ustrezajo 
podanim dimenzijam.

ČEPASTE PLOŠČE: 

REBRASTE PLOŠČE: 
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TAKTILNO OZNAČEVANJE S SPREMEMBO TLAKO-
VANJA 
Taktilne oznake so lahko izvedene tudi iz 
različnih materialov, ki so vidno in tipno 
kontrastni glede na okoliški tlak. V prostorih 
s posebnim značajem (trgi, parki, ipd.), kjer 
bi vgradnja  taktilnih plošč pomenila prevelik 
poseg v talne površine, lahko uporabimo tudi 
druge materiale za oznake, ki:
• opozarjajo na stopnice,
• opozarjajo na nenadne spremembe smeri,
• opozarjajo na razne ovire,
• označujejo robe različnih poti ali ureditev,
• označujejo začetek vodenja po prostoru,
• vodijo po prostoru ,
• označujejo vhode v stavbe.

ZAČASNE TAKTILNE OZNAKE
Začasne taktilne oznake so iz hladne struk-
turne plastike v debelini 5 mm, ki se uporablja 
za horizontalno cestno signalizacijo na as-
faltu. Začasne taktilne oznake uporabljamo za  
označevanje:
• vodenja poti mimo gradbišč,
• vodenja po začasnih ali zoženih poteh, 
• vodenja po odsekih poti, ki bodo v kratkem 
temeljito prenovljeni, pa so nujni za uporabo že 
izvedenih odsekov

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA

OBLIKE IN MATERIALI
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Načrtovanje taktilnih oznak zahteva veliko 
razmisleka o vsaki situaciji posebej in temelji-
to poznavanje sistema taktilnega vodenja. 
Načrtovanje taktilnih oznak naj poteka ob 
podpori strokovno usposobljenega svetovalca 
s strani Zveze društev slepih in slabovidnih 
Slovenije (ZDSSS). Izvajalec mora biti dobro 
seznanjen z detajli polaganja oznak in delo 
opraviti izjemno natančno.
Oznake, ki niso pravilno načrtovane in so 
površno izvedene, so nevarne. Pešcu z 
okvarjenim vidom lahko posredujejo celo 
povsem napačno informacijo o prostoru tako, 
da ogrožajo njegovo življenje. Zato morata biti 
načrtovanje in izvedba taktilnih oznak oprav-
ljena dosledno po navodilih in biti potrjena s 
strani ZDSSS.

ZVOČNI SEMAFORJI
Vsa semaforizirana križišča morajo biti obvezno 
opremljena z ustreznimi zvočnimi semaforji,  ki 
so postavljeni v skladu s talnimi oznakami. 

OVIRE NA POTI
Vsaka ovira na poti slepemu oz. slabovidnemu 
pešcu pomeni odmik od njegove poti, kar vp-
liva na hitrost njegovo hoje, na njegovo varnost 
in zmožnost orientacije. Nepremične ovire 
kot so prometni znaki, oglasne table, ulično 
pohištvo, parkirni avtomati ipd. morajo biti zato 
postavljeni tako, da kar najmanj ovirajo pešca 
pri hoji ob robu, še posebej pri uporabi taktilnih 
talnih oznak.

VZDRŽEVANJE POTI

Na označenih poteh je potrebno skrbeti za to, da poti ostajajo proste, talne oznake pa dobro zaznavne. Nujno je torej 
redno čiščenje in vzdrževanje taktilnih oznak, zamenjava poškodovanih plošč, obrezovanje drevja in grmov ob poteh, 
umikanje nepredvidljivih ovir (cvetličnih korit, smetnjakov, oglasnih tabel, ipd). Upravljavec javnih površin mora biti 
seznanjen z lokacijami in zahtevami za vzdrževanje poti z vgrajenimi taktilnimi oznakami.  Posebno pozornost je treba 
nameniti vzdrževanju v zimskem času. Zimska služba mora poskrbeti za redno soljenje poti za slepe in slabovidne in 
se izogniti poškodbam zaradi pluženja.

SISTEM TAKTILNEgA VODENJA
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KRITERIJI PRI OCENJEVANJU PROMETNIH 
PROJEKTOV:

• Zagotovi uresničitev cilja 1/3 JPP, 1/3 avto in 
1/3 hoja in kolo!

• Prilagodi kapaciteto in prepustnost 
posameznih oblik mobilnosti glede na ciljni 
modal split!

• Minimalni standardi za pešce in kolesarje

• Najprej upoštevaj minimalne standarde za 
pešce in kolesarje, tako dobiš razpoložljivo 
širino koridorja oz. število pasov za motorni 
promet!

• Pretočnost javnega prevoza

• Na razpoložljivi širini za motorni promet 
najprej preverjaj pretočnost javnega prometa.

• Pretočnost osebnega prometa

• Pretočnost osebnih avtov prometa podredi 
pretočnosti javnega prometa!

Zagotovi ustrezno dostopnost z osebnim 
prometom!
 
• Upoštevaj specifični kontekst območja in 
posebnost njegovih dejavnosti!

• Načrtuj prostorsko in okoljsko učinkovito!

• Prometne študije stremijo k izpolnjevanju 
kvantitativnih standardov (zamude, 
prepustnost) avtomobilskega prometa, 
med tem ko se javni promet ne obravnava 
enakopravno pri optimiranju pretočnosti. 

• Prostorski in urbanističen kontekst 
posameznih prometnih projektov se premalo 
upošteva

• Cestno infrastrukturo se dimenzionira na 
osnovi trenda rasti avtomobilskega prometa 
iz preteklih let, kar je prostorsko in finančno 
potratno in neučinkovito iz vidika zmanjševanja 
motornega prometa

SISTEM VREDNOTENJA PROMETNIH PROJEKTOV

Osnovno izhodišče vrednotenja prometnih 
projektov izhajaja iz strateškega cilja MOL-a: 
1/3 JPP, 1/3 avto in 1/3 hoja in kolo. Varnost 
najšibkejših pešcev in kolesarjev, prostorska 
in okoljska učinkovitost ter kakovost in 
prepustnost javnega prevoza naj imajo 
prednost pred zagotavljanjem višje ravni uslug 
za avtomobilski promet. Prometni projekti 
morajo zasledovati  cilje povečanja kakovosti 
bivanja prebivalcev. Šele minimalni standardi za 
peščeve in kolesarske površine (širina, udobje) 
bodo lahko zagotovili povečanje deleža hoje in 
kolesarjenja v mestu.

Ljubljana ima v različnih strateških dokumentih 
že več let zapisane cilje za trajnostno urejanje 
prometa. Drugače od zapisanih trajnostnih 
ciljev je trend zadnjih 20 let izkazoval 
stalen porast avtomobilskega prometa in 
drastičen upad javnega prometa na le 13%. 
Zaradi neugodnih prometnih trendov obstaja 
objektivna nevarnost, da se po vrednotenju 
prometnih projektov prekomerno upošteva 
le potrebe avtomobilskega prometa in 
zanemarja le potrebe ostalih udeležencev 
v prometu. Za doseganje zastavljenih ciljev 
(tretjina JPP, tretjina nemotorni promet in 
tretjina avtomobilski promet) mora MOL razviti 
sistem vrednotenja projektov prometnih 
ureditev, ki bodo sledili postavljenim strateškim 
ciljem PPMOL. Sistem vrednotenja bo služil 
ocenjevanju ustreznosti projektov tako 
občinskim službam kot tudi projektantom 
in izvajalcem. Poleg tega bo prispeval še k 
transparentnosti izvajanja projektov v odnosu 
do javnosti.

POMANJKLJIVOSTI PROMETNIH UREDITEV

• Strateški prometni cilji MOL-a (1/3 JPP, 1/3 
avto, 1/3 nemotorni promet) niso upoštevani

• Projekti ne dajejo prednosti stroškovno, 
okoljsko in prostorsko bolj učinkovitim oblikam 
mobilnosti

• Potrebe pešcev, kolesarjev in uporabnikov JPP 
so premalo upoštevane

KRITERIJI PRI OCENJEVANJU PROMETNIH PROJEKTOV
KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
PROJEKTOV
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Obrazec za vrednotenje prometnih projektov 
služi za usklajevanje strateških ciljev PPMOL-a 
s posameznimi prometnimi projekti. S pomočjo 
obrazca lahko pristojni odločevalec iz službe 
MOL preveri, ali se posamezen projekt 
(npr. preureditev križišča, nova cestna 
povezava, preureditev obstoječe ceste) sklada 
s cilji trajnostne mobilnosti. Obrazec služi 
tudi zunanjim projektantom kot izhodišče za 
načrtovanje prometnih projektov v MOL-u.

Glede na velikost prometnih projektov lahko 
postopke uporabe obrazca razdelimo na 
3 skupine:

• PROMETNI PROJEKTI Z gRADBENIM 
DOVOLJENJEM
Zahtevne ali nove gradnje, za katere je 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje

• PROMETNI PROJEKTI BREZ gRADBENEgA 
DOVOLJENJA
Ureditve, kjer so potrebna manjša gradbena 
dela (prestavitev robnikov, izvedba pločnikov…)

• IZDELAVA OPPN
Večje cestne ureditve, za katere je predvidena 
izdelava OPPN (Občinski Podrobni Prostorski 
Načrt)

NAVODILA ZA UPORAbO 
ObRAZCA
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PROMETNI PROJEKTI Z gRADbENIM DOVOLJENJEM

NAVODILA ZA UPORAbO 
ObRAZCA

OPIS AKTIVNOSTI

REZULTAT

PRIPRAVA
PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE, 
IDZ IN PROJEKTNIH 
POgOJEV

• OGDP (SRPI) naroči 
izdelavo projektne 
dokumentacije

• Projektant pripravi 
idejno zasnovo (IDZ) 
za izdajo projektnih 
pogojev

• OGDP pripravi 
projektne pogoje na 
osnovi OPPN, strategije 
in priročnika

• Izdelava projektna 
dokumentacija

• Idejna zasnova pro-
jekta (IDZ) končana

• Projektni pogoji 
pripravljeni 

  PRIPRAVA 
  IZVEDBENEgA   
  NAČRTA 

 

• Posredovanje promet-
nih pogojev projektantu

• Projektant pripravi 
izvedbeni načrt projekta

• Projektant ovrednoti 
projekt na osnovi 
obrazca

• Izvedbeni načrt pro-
jekta pripravljen

• Obrazec za vredno-
tenje izpolnjen 

  IZDELAVA PgD

• V primeru posega 
izven območja ceste je 
potrebno pripraviti PGD, 
ki ga pripravi projektant
Po pridobitvi soglasij k 
PGD se na osnovi dokaza 
(lastništva, služnosti 
ali pravice do gradnje) 
zaprosi za gradbeno 
dovoljenje

• Pridobljeno gradbeno 
dovoljenje - PGD

  IZVEDBA
  PROJEKTA

• OGDP organizira 
in nadzira izvedbo 
projekta

• Izveden projekt

• Kolegij preudari 
potrditev projektnih 
pogojev

• Projektni pogoji 
potrjeni

ali

• Projektni pogoji 
zavrnjeni in vrnjeni v 
nadaljnjo pripravo 

• Kolegij preudari 
odobritev projekta, 
predvsem z vidika 
izpolnjevanja pogo-
jev za doseganje 
strateških ciljev 
traj-nostne mobilnosti 
MOL-a (osnova je 
izpoljnjen formular)

• Projekt potrjen

ali

• Projekt zavrnjen 
in vrnjen v nadaljnjo 
pripravo 

KOLEgIJ 
ŽUPANA, 
OgDP

KOLEgIJ 
ŽUPANA, 

OUP, OgDP
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PROMETNI PROJEKTI bREZ gRADbENEgA DOVOLJENJA

NAVODILA ZA UPORAbO 
ObRAZCA

OPIS AKTIVNOSTI

REZULTAT

PRIPRAVA 
IDEJNE REŠITVE 
IN OVREDNOTENJE 
PROJEKTA

• OGDP  ali projektant 
pripravi idejno rešitev

• OGDP ovrednoti 
projekt na osnovi 
obrazca

• Idejna rešitev projekta

• Obrazec za 
vrednotenje izpolnjen

  IZVEDBA
  PROJEKTA

• OGDP organizira in 
nadzira izvedbo projekta

• Izveden projekt

• Kolegij preudari 
odobritev projekta, 
predvsem z vidika 
izpolnjevanja pogo-
jev za doseganje 
strateških ciljev 
traj-nostne mobilnosti 
MOL-a (formular)

• Projekt odobren: 
odobritev ene rešitve

ali

• Projekt zavrnjen 
projekt  vrnjen v 
nadaljnjo pripravo

KOLEgIJ 
ŽUPANA, 
OgDP
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ObRAZCA

 

   
OPIS AKTIVNOSTI

REZULTAT

  PRIPRAVA IN 
  OVREDNOTENJE
  PROJEKTA

• MOL določi osnovna 
izhodišča na osnovi 
strategije in priročnika

• Projektant(i) 
pripravi vsaj tri možne 
projektne rešitve

• Projektant ovrednoti 
projekt na osnovi 
obrazca

• Vsaj tri možne rešitve 
pripravljene na podlagi 
določenih osnovnih 
izhodišč

• Izpolnjen obrazce za 
vrednotenje

  IZBIRA 
  KONČNE REŠITVE 
  ZA PROJEKT

• Izbor projektne rešitve 
na osnovi doseženih 
točk v obrazcu za 
vrednotenje projektov

• Izbran projekt, ki ima 
največji prispevek k 
doseganju strateških 
ciljev trajnostne mobil-
nosti MOL-a

  IZDELAVA 
  OPPN

• OUP izdela OPPN

• OPPN

IZDELAVA OPPN (ČE JE PREDVIDEN)

KOLEgIJ 
ŽUPANA, 

OUP, OgDP

• Kolegij preudari 
odobritev projekta, 
predvsem z vidika 
izpolnjevanja po-
gojev za doseganje 
strateških ciljev 
trajnostne mobilnosti 
MOL-a (formular)

• Projekt odobren: 
odobritev 1 variante
ali

• Projekt zavrnjen:
projekt vrnjen v 
nadaljnjo pripravo

KOLEgIJ 
ŽUPANA, 

OUP, OgDP
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KAKO IZPOLNITI FORMULAR

V primeru, da določena točka iz obrazca ni 
relevantna za določen prometni projekt, potem 
se to točko obkroži kot Ni rel. . Naslednji 
stolpec “Ukrep dodatno pomaga izboljšanju 
modal split-a” predstavlja posamezne 
ukrepe, ki presegajo izpolnjevanje minimalnih 
standardov. V stolpcu “Izpolnjuje minimalne 
standarde” so zapisani posamezni standardi, ki 
jih mora projekt upoštevati pri načrtovanju. 
V primeru, da izpolniš Ne v obrazcu in tako ne 
zadostiš zahtevanim minimalnim standardom, 
je potrebno na desni strani obrazložiti 
neizpolnitev minimalnega standarda.
Poleg tega nudi obrazec tudi informacijo o 
tem, kje lahko v priročniku pridobiš dodatne 
informacije o posameznem ukrepu.
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