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T.1.2     PROMETNA ŠTUDIJA 

 
vpliva navezave območja  OPPN za enoto V11/1 na cestno omrežje v Domžalah 

 

 

1. UVOD  

 

Po naročilu FMZD d.o.o.  smo izdelali prometno študijo vpliva navezave območja OPPN  (občinski 

podrobni prostorski načrt) za enoto V11/1 na cestno omrežje v Domžalah.  

 
Obravnavano območje se nahaja severno od Šaranovičeve ceste (R2-447/0293), v bližini križišča le te z 

Virsko cesto (LC 073061), Ljubljansko cesto in lokalno cesto LC 071081. Območje ob južnem in 

zahodnem robu delno meji na obstoječo stanovanjsko pozidavo, iz ostalih strani pa ga omejuje 

obstoječa javna cestna infrastruktura (LC071081, LK 071681). Znotraj obravnavanega območja V 11/1 

ni obstoječih objektov. Predvideno je, da se bo na večjem delu enote uredil trgovski center s 

pripadajočimi manipulativnimi površinami. Trgovski objekt se bo raztezal na cca. 10.503 m2 bruto 

površine in bo vseboval več različnih trgovskih enot (živilska trgovina, trgovine s tekstilom, trgovine s 

čevlji, trgovina za otroke, trgovina s športnimi artikli, drogerija, bife, banka). Izgradnja trgovskega  

objekta in McDonald's-a predstavlja 1. fazo izgradnje OPPN. V 2. fazi se predvideva izgradnja 

stanovanjsko poslovnega dela (zahodni del OPPN). Predvideno leto izgradnje 1. faze je leto 2015, za 2. 

fazo leto izgradnje še ni definirano (predvidoma po letu 2020). 

 
Prometna zasnova predvideva tri urejene dostope na obravnavano območje, in sicer enega iz 

regionalne ceste R2-447/0293 (križišče K1) in dva iz lokalne ceste LC 071081 (križišče K2 in K3). V 

sklopu prometne študije bo izdelana kapacitetna analiza vseh treh novo predvidenih križišč, na podlagi 

katere bo tudi podana optimalna geometrija bodočih križišč. V kapacitetno analizo bosta vključeni tudi 

dve bližnji, že obstoječi križišči, in sicer semaforizirano križišče Ljubljanske, Šaranovičeve, Virske in 

lokalne ceste LC 071081 ter križišče lokalnih cest LC 071081 in LK 071681. Omenjeno je nujno za 

zagotovitev dinamičnega odvijanja prometa na celotnem vplivnem območju. 

 
Kapacitetna analiza območja obdelave bo izdelana s pomočjo programa Synchro Studio 7, ki med 

ostalim omogoča tudi izdelavo simulacije prometa v realnem času. S pomočjo prometne simulacije v 

realnem času, lahko zelo objektivno predvidimo bodoče odvijanje prometa znotraj križišča po 

posameznih pasovih ter medsebojni vpliv križišč/priključkov, kar je pomembno v danem primeru 

(bližina dveh sosednjih križišč). 

 
Mikro in makro lokacija območja obdelave sta prikazani na slikah 1-1 in 1-2. 
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Slika 1-1: Makro lokacija območja obravnave. 

Slika 1-2: Mikro lokacija območja obdelave. 

R2-447/0293 

R2-447/0293 

LC 071081 

LC 073061 

SEMAFORIZIRANO 

KRIŽIŠČE 

OBMOČJE OPPN (V11/1) 

PRIKLJUČEK K INDUSTRIJSKEMU 

OBRATU HELIOS IN 

STANOVANJSKEMU NASELJU 

TOSAMA 
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Slika 1-3: OPPN območja V11/1 s prikazom priključevanja na državno in občinsko cestno omrežje 

(oznaka križišč).  

K1 

K2 

K3 
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2. PROMETNE OBREMENITVE 

 

2.1 Prometne obremenitve izvedenega štetja prometa 

 

Osnovo za analizo obstoječih prometnih obremenitev predstavlja 16 urno štetje prometa, z dne 

03.12.2013, ki se je izvajalo v križišču regionalne ceste R2-447/0293 in lokalnih cest LC 073061 ter LC 

071081.  Štetje se je izvajalo v 15 minutnih intervalih, ločeno po smereh in strukturi prometa (priloga 

1). 

 
Konične prometne obremenitve so bile izračunane na podlagi izvedenega štetja prometa. Jutranja 

konična ura (JKU) nastopi med 06:45 in 07:45 uro,  popoldanska konična ura (PKU) pa nastopi med 

15:00 in 16:00 uro. Kapacitetna analiza bo izdelana za čas prometno močnejše popoldanske konične 

ure. V jutranji konični uri je namreč pričakovati minimalni generirani promet, ki ga bo povzročila 

izgradnja OPPN. Upoštevan bo tudi vpliv pešcev, ki jih je na danem območju relativno malo . Lokacija 

izvedenega štetja po prometnih smereh je prikazana na sliki 2-1. 

 
Vsled obravnave težjega primera bo predvideno, da bo v času obeh prometnih konic (jutranje in 

popoldanske) nastopila nakupovalna konica, kar pa je v praksi malo verjetno, saj je nakupovalna 

konična ura glede na prometno nekoliko »zamaknjena« (za 2-3 ure). 

 

 

Slika 2-1: Lokacija izvedenega štetja prometa po prometnih smereh. 

R2-447/0293 smer  Domžale 

R2-447/0293 smer Dob 

LC 071081 smer 

Količevo 

LC 073061 smer Podrečje 
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Tabela 2-1: Prikaz prometnih obremenitev izvedenega štetja prometa  po prometnih smereh in 

strukturi vozil. 

po smereh 16 
ur 

kolesa in 
kolesa z 
motorje

m  

traktorji, 
vprežni 
vozovi 

motorna 
kolesa 

osebni 
avto 

avtobusi 
lahki 

tovornjak
i 1-3t 

srednji 
tovornjak

i 3-7t 

težki 
tovornjak
i nad 7t 

tovornjak
i nad 3t 

nosilnosti 
s 

prikolico 
in vlečna 

vozila 

Skupaj  

DOMŽALE - 
KOLIČEVO 

0 0 0 1381 11 100 53 25 19 1.589 

0,00% 0,00% 0,00% 86,91% 0,69% 6,29% 3,34% 1,57% 1,20% 100% 

DOMŽALE – 
 DOB 

0 0 0 2574 85 303 99 114 87 3.262 

0,00% 0,00% 0,00% 78,91% 2,61% 9,29% 3,03% 3,49% 2,67% 100% 

DOMŽALE - 
PODREČJE 

0 0 0 760 6 70 32 27 18 913 

0,00% 0,00% 0,00% 83,24% 0,66% 7,67% 3,50% 2,96% 1,97% 100% 

PODREČJE - 
DOMŽALE 

0 0 0 651 5 52 21 28 15 772 

0,00% 0,00% 0,00% 84,33% 0,65% 6,74% 2,72% 3,63% 1,94% 100% 

PODREČJE - 
KOLIČEVO 

0 0 0 1266 3 68 43 52 23 1.455 

0,00% 0,00% 0,00% 87,01% 0,21% 4,67% 2,96% 3,57% 1,58% 100% 

PODREČJE –  
DOB 

0 0 0 598 0 36 20 14 22 690 

0,00% 0,00% 0,00% 86,67% 0,00% 5,22% 2,90% 2,03% 3,19% 100% 

DOB –  
PODREČJE 

0 0 0 758 5 53 25 51 19 911 

0,00% 0,00% 0,00% 83,21% 0,55% 5,82% 2,74% 5,60% 2,09% 100% 

DOB –  
DOMŽALE 

0 0 0 2025 84 208 88 104 77 2.586 

0,00% 0,00% 0,00% 78,31% 3,25% 8,04% 3,40% 4,02% 2,98% 100% 

DOB – 
 KOLIČEVO 

0 0 0 885 6 74 34 60 34 1.093 

0,00% 0,00% 0,00% 80,97% 0,55% 6,77% 3,11% 5,49% 3,11% 100% 

KOLIČEVO –  
DOB 

0 0 0 861 12 44 30 45 26 1.018 

0,00% 0,00% 0,00% 84,58% 1,18% 4,32% 2,95% 4,42% 2,55% 100% 

KOLIČEVO - 
PODREČJE 

0 0 0 1072 8 128 34 26 29 1.297 

0,00% 0,00% 0,00% 82,65% 0,62% 9,87% 2,62% 2,00% 2,24% 100% 

KOLIČEVO - 
DOMŽALE 

0 0 0 1326 8 42 34 20 24 1.454 

0,00% 0,00% 0,00% 91,20% 0,55% 2,89% 2,34% 1,38% 1,65% 100% 

 

 

SKUPAJ 16 UR 
0 0 0 14.157 233 1178 513 566 393 17.040 

0,00% 0,00% 0,00% 83,08% 1,37% 6,91% 3,01% 3,32% 2,31% 100% 

 

SKUPAJ 24 UR 
0 0 0 15431 254 1284 559 617 428 18.574 

0,00% 0,00% 0,00% 83,08% 1,37% 6,91% 3,01% 3,32% 2,31% 100,00% 

Za pretvorbo prometnih obremenitev 16/24 ur uporabljen faktor 1.09 (povzet po števnem mestu 610_Želodnik) 

 

 

Na dan opravljenega štetja prometa je križišče skupno prepeljalo 18.574 vozil. Od tega je 83% osebnih 

vozil, 15.6 % tovornih vozil, 1.4% avtobusov, preostali delež predstavljajo traktorji, motorna kolesa, 

kolesa ter kolesa z motorjem. Znotraj skupine tovornih vozil prevladujejo lahka tovorna vozila (44.5%), 

sledijo jim težka tovorna vozila (21%), srednje težka tovorna vozila (19.5%) in vlečna vozila (15%). 
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Slika 2-2: Prikaz prometnih obremenitev izvedenega štetja prometa_JKU_2013. 

 

 

Slika 2-3: Prikaz prometnih obremenitev izvedenega štetja prometa_PKU_2013. 
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Faktor konične ure 

 

Pri kapacitetnih izračunih bomo upoštevali merodajne prometne obremenitve, na katere vpliva tudi 

faktor urne konice (PHF). V primeru velikega nihanja prometa znotraj konične ure, so merodajne 

prometne obremenitve lahko nekoliko večje od dejanskih.  

 
Faktor urne konice (na glavni cesti) bomo določili na podlagi rezultatov opravljenega 16 urnega štetje 

prometa.  PHF definira razmerje med urno prometno obremenitvijo za izbran časovni interval (konična 

ura) in maksimalno 15 minutno obremenitvijo znotraj istega časovnega intervala.  

 
Faktor konične ure (PHF) izračunamo po naslednjem obrazcu: 

 

 

V= konična prometna obremenitev (voz/uro) 

V15 = max.15 min. obremenitev znotraj konične ure (voz/h) 

 

Tabela 2-2: Faktorji urnih konic (PHF) po prometnih smereh v obravnavanem križišču. 

SMER JKU PKU 

DOMŽALE - KOLIČEVO 0.86 0.81 

DOMŽALE – DOB  0.91 0.97 

DOMŽALE – PODREČJE  0.86 0.73 

PODREČJE - DOMŽALE 0.83 0.86 

PODREČJE - KOLIČEVO 0.93 0.88 

PODREČJE - DOB 0.86 0.87 

DOB - PODREČJE 0.85 0.82 

DOB – DOMŽALE  0.95 0.75 

DOB – KOLIČEVO  0.92 0.83 

KOLIČEVO - DOB 0.81 0.97 

KOLIČEVO – PODREČJE  0.80 0.84 

KOLIČEVO – DOMŽALE  0.91 0.91 

 

Na priključkih k novemu TC in poslovno-stanovanjskemu območju bomo upoštevali privzete faktorje 

PHF=0.92 (v skladu s HCM priporočili). 
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2.2   Povprečna letna stopnja rasti prometa 

 

Povprečno letno stopnjo rasti prometa bomo določili na podlagi merodajnega avtomatskega števca 

prometa 610 Želodnik. Števec je sicer nekoliko oddaljen od obravnavanega križišča, vendar med njima 

ni nobenega križišča, ki bi bistveno vplival na prerazporeditev prometnih tokov na danem območju.  

Kot takšen je števec merodajen za določitev povprečne letne stopnje rasti prometa in tudi preveritve 

merodajnosti prometnih obremenitev izvedenega štetja prometa. Lokacija števca je prikazana na 

spodnji sliki. 

 

 

Slika 2-4: Prikaz lokacije merodajnega avtomatskega števnega mesta 610 Želodnik. 

 

Tabela 2-3: Prometne obremenitve po strukturi vozil na R2-447/0293 od leta 2008 do leta 2012 

(podatki s števnega mesta 610 Želodnik). 

Leto 
Vsa vozila 

(PLDP) 
Motorji 

Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov. < 

3,5t 
Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. tov. 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

2008 9.500 41 8.054 95 551 262 311 64 122 

2009 9.185 94 7.807 91 512 219 282 65 115 

2010 9.285 86 7.865 94 538 207 302 70 123 

2011 9.145 94 7.811 95 545 188 245 64 103 

2012 8.777 86 7.502 94 525 175 232 60 103 

 

PLDP regionalne ceste R2-447/0293 je leta 2012 znašal 8.777 vozil. Od tega je 85.5% osebnih vozil, 

12.5% tovornih vozil, 1% avtobusov ter 1% motorjev. Znotraj skupine tovornih vozil prevladujejo lahka 

tovorna vozila (48%), sledijo jim težka tovorna vozila (21%), srednje težka tovorna vozila (16%), vlečna 

vozila (9.5%) ter tovorna vozila s prikolico (5.5%). 
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Tabela 2-4: Prikaz rasti prometa po posameznih letih in strukturi vozil (podatki s števnega mesta 610 

Želodnik). 

LETO PLDP RAST 
 

LETO OSEBNA RAST 
 

LETO TOVORNA RAST 

2008 9500   
 

2008 8.054   
 

2008 1310   

2009 9185 0,9668421 
 

2009 7.807 0,969332 
 

2009 1193 0,910687 

2010 9285 1,0108873 
 

2010 7.865 1,0074292 
 

2010 1240 1,0393965 

2011 9145 0,9849219 
 

2011 7.811 0,9931341 
 

2011 1145 0,9233871 

2012 8777 0,9597594 
 

2012 7.502 0,9604404 
 

2012 1095 0,9563319 

PSRP 0,9806027 
 

PSRP 0,9825839 
 

PSRP 0,9574506 

 

Graf 2-1: Grafični prikaz naraščanja/upadanja prometnih obremenitev na R2-447/0293 v obdobju 

2008 – 2012 po strukturi vozil. 

 

 
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je leta 2012 na obravnavanem odseku regionalne ceste znašal 

8.777 vozil. Od leta 2008 do leta 2012 je zaznati upadanje prometa, razen med letom 2009 in 2010 je 

promet nekoliko narasel. Povprečna letna stopnja rasti prometa za obdobje zadnjih pet let je 

negativna. 

 
Podobno kot za PLDP velja tudi za osebna in tovorna vozila. Od leta 2008 do leta 2012 je zaznati 

upadanje osebnega in tovornega prometa, razen med letom 2009 in 2010, ko je promet obeh nekoliko 

narasel. Povprečna letna stopnja rasti prometa osebnih in tovornih vozil za obdobje zadnjih pet let je 

negativna. 
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2.3  Pregled nihanj dnevnih obremenitev na regionalni cesti R2-447/0293  

 

 

Slika 2-5: Histogram nihanja prometnih obremenitev na regionalni cesti R2-447/0293 leta 2012 

(števno mesto 610 Želodnik). 

 

 

Slika 2-6: Analitika števnega mesta 610_Želodnik. 

 

Štetje prometa je bilo izvedeno v mesecu decembru, ko se na obravnavanem območju regionalne 

ceste R2-447 pričakujejo podpovprečne količine prometa. PLDP je leta 2012 znašal 8.777 vozil, v 

mesecu decembru pa so prometne obremenitve v povprečju znašale 7.685 vozil, torej 12% manj od 

letnega povprečja.  
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2.4   Določitev merodajnih obremenitev za dimenzioniranje križišča 

 

Glede na neposredno bližino avtomatskega števnega mesta 610 Želodnik menimo, da je smiselno 

preveriti, kakšne so urne distribucije regionalne ceste R2-447/0293. V praksi se namreč na splošno 

priporoča, da se dimenzionira na 30. najbolj obremenjeno uro v celoletni urni distribuciji prometa, 

toda pogosto se dimenzionira tudi na manj obremenjeno uro. HCM 2000 npr. priporoča, da se 

dimenzionira na 30. do 100. uro.  

 
Iz spodnje slike lahko razberemo, da maksimalni urni promet obdobja 2012 na obravnavanem odseku 

regionalne ceste R2-449 znaša 1.400 vozil, kar predstavlja 16% vrednosti PLDP-ja.  

 

 

Slika 2-7: Prikaz urne distribucije za obdobje 2012_števno mesto 610 Želodnik. 

 

Če štete (konične) vrednosti primerjamo z urnimi prometnimi obremenitvami na obravnavanem 

cestnem odseku ugotovimo, da je tekom jutranje konice v križišču dosežena 308. najbolj obremenjena 

ura in tekom popoldanske konice 123. najbolj obremenjena ura v celoletni urni distribuciji prometa. 

Vsled omenjenega bomo prometne obremenitve izvedenega štetja povečali za 10%.  



PŠ vpliva navezave območja OPPN za enoto V11/1 na cestno omrežje v Domžalah                                                        Tekstualni del  

12 
 

2.5   Generirane prometne obremenitve 

 

Zaradi predvidene izgradnje novih objektov na obravnavanem območju je potrebno pri določevanju 

bodočih prometnih obremenitev upoštevati tudi generiran promet, ki ga bodo novogradnje povzročile. 

Predvidena je izgradnja večjega trgovskega objekta, ki se bo raztezal na cca 10.503 m2 bruto površine 

in bo vseboval več različnih trgovskih enot (živilska trgovina, trgovine s tekstilom, trgovine s čevlji, 

trgovina za otroke, trgovina s športnimi artikli, drogerija, bife, banka). Ob zahodni strani trgovskega 

objekta je predvidena tudi izgradnja desetih stanovanjskih objektov (etažnosti P+1) ter izgradnja 

poslovnega objekta (etažnosti P+1). 

 
Prometna zasnova predvideva tri urejene dostope na obravnavano območje, in sicer enega iz 

regionalne ceste R2-447/0293 (Šaranovičeva cesta) in dva iz lokalne ceste LC 071081. Geometrijo novo 

predvidenih križišč bo podala izdelana kapacitetna analiza v nadaljevanju. 

 

 

Slika 2-8: Idejna urbanistična zasnova trgovskega centra Količevo (izdelovalec: Locus d.o.o.). 
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Pri določevanju prometnih obremenitev, ki jih bodo povzročile nove pozidave smo upoštevali v praksi 

uporabljene empirične tabele1, ki ocenjujejo predviden promet glede na karakteristike novo gradnje 

ter njeno lokacijo. Generacija prometa v času prometnih koničnih ur so bile izračunane na podlagi 

bruto etažnih površin (trgovski center = 10.503 m2 in poslovni objekt = 1730 m2) in števila 

stanovanjskih enot (10 enot). 

 

Tabela 2-5: Prikaz prometnih obremenitev novo predvidenih dejavnosti tekom jutranje in 

popoldanske konice (celoten OPPN). 

DEJAVNOST 
JKU PKU 

prihod odhod prihod odhod 

TRGOVSKI CENTER 113 91 307 307 

POSLOVNA DEJAVNOST 29 4 7 59 

STANOVANJSKA DEJAVNOST 1 6 6 3 

SKUPAJ 143 101 320 369 

 

 

Tabela 2-5a: Prikaz generiranih prometnih obremenitev po posameznih trgovskih dejavnostih za čas 

merodajne popoldanske ure.  

 
 

 

                                                           
1
 Vir: Trip Generation Analysis, U.S. Department Of Transportation; 

         Trip Generation Manual, San Diego Municipal Code, Land Development Code 
         ITE Trip Generation Rates  -  8th Edition 
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Generirane prometne obremenitve, ki ga bodo povzročile novo gradnje, bodo relativno velike. Kljub 

temu, da ocenjujemo, da izračunane generirane prometne obremenitve ne bodo povsem »dodatne« 

prometne obremenitve, temveč bo nekaj prometnih obremenitev predstavljalo že obstoječe prometne 

obremenitve na cestnem omrežju, ki se bodo začasno preusmerile na območje novega trgovskega 

kompleksa, smo jih v izračunih upoštevali kot dodatne.  

 

Predvidena faznost izgradnje OPPN je sledeča: 

- 1. FAZA (leta 2015) – celoten trgovski del in McDonald's 

- 2. FAZA (po letu 2020 – natančno leto izgradnje še ni definirano) – predvidena izgradnja 

stanovanjsko poslovnega dela (zahodni del OPPN) 

 

Distribucija generiranih potovanj po prometnih smereh 

 

V fazi distribucije generiranega prometa smo za jutranjo konično uro upoštevali sledeče deleže 

distribucije potovanj po prometnih smereh:   

 
KRIŽIŠČE K1 

 iz smeri Dob/Podrečje: 5% prihodi 

 iz smeri Domžale: 25% odhodi 

 
KRIŽIŠČE K2 

 iz smeri Količevo: 25% prihodov in 25% odhodov 

 iz smeri Domžale/Dob/Podrečje: 35% prihodov in 30% odhodov 
 
KRIŽIŠČE K3 

 iz smeri Količevo: 10% prihodi in 10% odhodi 

 iz smeri  Domžale/Dob/Podrečje: 25% prihodi in 10% odhodi 

V fazi distribucije generiranega prometa smo za popoldansko konično uro upoštevali sledeče deleže 

distribucije potovanj po prometnih smereh:   

 
KRIŽIŠČE K1 

 iz smeri Dob/Podrečje: 15 % prihodi 

 iz smeri Domžale: 20% odhodi 

 
KRIŽIŠČE K2 

 iz smeri Količevo: 30% prihodov in 25% odhodov 

 iz smeri Domžale/Dob/Podrečje: 40% prihodov in 40% odhodov 

 
KRIŽIŠČE K3 

 iz smeri Količevo: 10% prihodi in 5% odhodi 

 iz smeri  Domžale/Dob/Podrečje: 5% prihodi in 10% odhodi 
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2.6   Prometne obremenitve ob koncu planske dobe, leta 2035  

 

Za konec planske dobe, leto 2035, smo prometne obremenitve povečali za 1% povprečno letno rast 

prometa. Bližnji števec prometa 610 Želodnik sicer kaže, da je stopnja rasti prometa na obravnavanem 

odseku regionalne ceste R2-447 za obdobje zadnjih pet let negativna, vendar z upoštevano rastjo 

pokrijemo tudi morebitne dodatne novogradnje na vplivnem območju obdelave. 

 

Preučena je bila tudi v letu 2006 izdelana Prometna študija Občine Domžale (izdelovalec: PNZ 

svetovanje projektiranje d.o.o. ). Slednja vsebuje tri različice prihodnjega cestnega omrežja v letu 2025, 

vendar nobena izmed njih ni ustrezna za določitev prometnih obremenitev ob koncu planske dobe. 

Prometni model bi bilo potrebno novelirati, omenjeno pa občutno presega nivo dane naloge, tudi po 

zakonskih izhodiščih. Obstoječe in bodoče prometne obremenitve tako ne izhajajo iz Prometne študije 

Občine Domžale. Napoved prometa je izdelana povsem v skladu z vsebinami oz. vsemi zakonskimi 

izhodišči, ki jih definira 7. člen Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS 86/2009).    
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3. KAPACITETNA ANALIZA  
 
Kapacitetna analiza območja obdelave bo izdelana s pomočjo programa Synchro Studio 7, ki med 

ostalim omogoča tudi izdelavo simulacije prometa v realnem času. S pomočjo prometne simulacije v 

realnem času, lahko zelo objektivno predvidimo bodoče odvijanje prometa znotraj križišča po 

posameznih pasovih ter medsebojni vpliv križišč/priključkov, kar je pomembno v danem primeru 

(bližina dveh sosednjih križišč). 

 

Posamezne izhodne podatke ocenjujemo z lestvico nivojev uslug od A (najboljše) do F (najslabše). Nivo 

usluge je neposredno odvisen od zamude oz. časa, ki ga vozilo potrebuje za prevoz križišča. Kritična 

meja nivoja uslug je NU=E (v skladu z 12. členom Pravilnika o projektiranju cest Ur.l. št. 91/2005), kar je 

prometno tehnično še sprejemljivo, medtem, ko nivo uslug F praviloma pomeni nastanek kolon in 

večjih zamud v križišču ter tako, gledano s prometno tehničnega vidika, ni sprejemljiv. Kriteriji za 

določitev nivoja usluge v nesemaforiziranih in semaforiziranih križiščih (ter krožnih križiščih) so podani 

v tabeli 3-1. 

 

Tabela 3-1: Kriteriji za določitev nivoja usluge v semaforiziranih (in krožnih) ter  nesemaforiziranih 

križiščih/priključkih. 

 

*_v primeru nesemaforiziranega križišča 
Vir: HIGHWAY CAPACITY MANUAL 2000, Transportation research board, Washington, 2000 

 

Za uspešnost delovanja križišča/priključka je torej pomemben kriterij čakalnih časov, ki je izražen preko 

zamud. Kriterij mejnega čakalnega časa za nesemaforizirana križišča/priključke znaša 50 sek/vozilo. Za 

izračun prepustnosti obravnavanega križišča so pomembni naslednji parametri prometnega toka: 

 
Povprečna zamuda na vozilo - povprečno zamudo vozila predstavlja čas vozila, ki je potreben za prevoz 

križišča (gibanje pri manjših hitrostih ter eventualna ustavitev vozila na priključku v križišče - čakanje v 

vrsti). Podaja torej povprečno izgubljen čas vozila, ki je pogojen s korelacijami med prometnimi tokovi 

v križišču (združevanje, cepljenje in križanje) oz. razliko časa potovanja vozila, če križišča ne bi bilo.  

 
Nivo uslug (LOS) –  Nivo uslug je definiran kot kvalitativna mera, ki opisuje pogoje za potekanje 

prometnega toka. Neposredno je odvisen od zamude oz. časa, ki ga vozilo potrebuje za prevoz križišča. 

Posamezne izhodne podatke ocenjujemo z lestvico nivojev uslug od A (najboljše) do F (najslabše). 

 
Pričakovane dolžine kolon – število vozil v koloni in s tem zajezitvena dolžina, ki jo omenjena vozila 

povzročajo. 

 
Stopnja zasičenosti – stopnjo zasičenosti definiramo kot razmerje med dejanskim (oz. predvidenim) 

prometnim volumnom ter kapaciteto križišča/priključka/voznega pasu. Vrednost razmerja je enako 

Nivo usluge Zamuda  (s/voz) 
A < 10 
B 10-20 (10-15)* 
C 20-35 (15-25)* 
D 35-55 (25-35)* 
E 55-80  (35-50)* 
F > 80  (> 50)* 
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1.0, ko je razmerje med dejanskim (predvidenim) prometnim volumnom ter kapaciteto križišča 

izenačeno. Vrednosti nad 1.0 izraža večje prometne volumne, ki jih križišče glede na svojo kapaciteto 

lahko distribuira - oskrbi. Vrednosti manjše od 1.0 pa pomenijo, da je kapaciteta križišča oz. njegovega 

elementa večja od dejanskih (predvidenih) prometnih volumnov.  

  
Analiza je izdelana za čas prometno močnejše popoldanske konične ure. V jutranji konični uri je 

namreč pričakovati minimalni generirani promet, ki ga bo povzročila izgradnja OPPN. Upoštevan je tudi 

vpliv pešcev, ki jih je na danem območju relativno malo . Kapacitetna analiza križišč je izdelana s 

pomočjo programa Synchro Studio 7, ki omogoča tudi izdelavo mikrosimulacije odvijanja prometa v 

realnem času. S pomočjo prometne simulacije v realnem času lahko zelo objektivno predvidimo 

bodoče odvijanje prometa znotraj križišča po posameznih pasovih ter tudi medsebojni vpliv križišč / 

priključkov, v odvisnosti od variant prometnih režimov, signalnih načrtov ipd.   

 
Vplivno območje obdelave zajema spodaj prikazana križišča. Končna geometrija križišč je bila 

definirana po metodi iteracije geometrij križišč ter krmilno signalnega načrta obeh semaforiziranih 

križišč (obstoječe in bodoče »pri  Tosami«). Merodajno obdobje predstavlja konec planske dobe, ko se 

na preučevanem območju pričakuje največje prometne obremenitve. 

 

 

 
Slika 3-1: Analizirano vplivno območje navezave OPPN na omrežje javnih cest in faznost izgradnje 

OPPN. 

 

FAZA 1 OPPN: celotne trgovske 

vsebine (leta 2015) + McDonald's 

FAZA 2 OPPN: stanovanjsko 

poslovni del (leto izgradnje še ni 

definirano) 
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Definirana izhodiščna geometrija križišč za potrebe navezave OPPN na omrežje javnih cest (posegi v 

obstoječe stanje) 

 

 

 
Slika 3-2: Definirana izhodiščna geometrija križišč za potrebe navezave OPPN na omrežje javnih cest 

(posegi v obstoječe stanje). 

  

Ureditev priključka po 

sistemu »desno-desno«. 

Podaljšanje pasu za 

leve (La=70m). 

Enopasovno 

krožno križišče. 

Ločen pas za leve 

zavijalce (La=30m) 

Podaljšanje pasu za leve 

zavijalce (La=60m). 

Križišče se 

semaforizira. 
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Leto 2021 popoldanska konična ura (6 let po predvidenem letu izgradnje OPPN) 

 
Po metodi iteracije je bil definiran časovni presek, do katerega je kapacitetno vzdržna izhodiščna 

geometrija križišč navezave območja OPPN. Upoštevana je 1. faza izgradnje območja OPPN (trgovski 

center + McDonald's, brez stanovanjskega in poslovnega dela na zahodnem območju). 

 

 
Slika 3-3: Prometne obremenitve po smereh v konični uri (voz/h). 
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Slika 3-4: Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Slika 3-5:Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Slika 3-6: Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Slika 3-7: Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Slika 3-8 :Tipični situaciji odvijanja prometa. 

Dosežena je mejna vrednost 

zamud (nivo uslug E). Kolone oz. 

zamude po letu 2021 bodo 

neustrezne – pogosto poseganje 

kolon do v krožni tok krožnega 

križišča.  

Semaforizirana križišča 

delujeta v medsebojno 

prometno odvisni 

koordinaciji.  
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Leto 2035 popoldanska konična ura (konec planske dobe) 

 
Po letu 2021 je potreben ukrep, ki bo izboljšal nivo uslug vozil na lokalni cesti iz smeri Količevo, v smeri 

obstoječega semaforiziranega križišča na državni cesti R2-447. Po omenjenem letu je potrebno izgraditi 

»bypass« za desne (La=30m), s čimer se občutno razbremeni cestni odsek med krožnim in 

semaforiziranim križiščem – iz smeri Količevo. 

 
 

 
Slika 3-9: Končna geometrija križišč za potrebe navezave OPPN na omrežje javnih cest (ureditev do 

konca planske dobe). 

 
 
 
 
 

Po letu 2021 je potrebna 

izgradnja »bypassa« za desne 

(La=30m). 
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Slika 3-10: Prometne obremenitve po smereh v konični uri (voz/h). 

 

 
Slika 3-11: Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Slika 3-12 :Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Slika 3-13: Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Slika 3-14: Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Slika 3-15: Prikaz tipične situacije odvijanja prometa. 
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Slika 3-16: Prikaz tipičnih situacij odvijanja prometa (3D pogled). 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Po naročilu FMZD d.o.o. smo izdelali prometno študijo vpliva navezave območja OPPN  (občinski 

podrobni prostorski načrt) za enoto V11/1 na cestno omrežje v Domžalah.  

 
Predvideno je, da se bo na večjem delu enote urediti trgovski center s pripadajočimi manipulativnimi 

površinami. Trgovskega objekt se bo raztezal na cca 10.503 m2 bruto površine in bo vseboval več 

različnih trgovskih enot (živilska trgovina, trgovine s tekstilom, trgovine s čevlji, trgovina za otroke, 

trgovina s športnimi artikli, drogerija, bife, banka). Predvideva se tudi izgradnja restavracije s hitro 

prehrano McDonald's. Preostali (zahodni) del enote pa se kot območje planske mešane namenske rabe 

nameni predvsem stanovanjskim in poslovnim dejavnostim.  

 
Predvidena faznost izgradnje OPPN je sledeča: 

- 1. FAZA (leto 2015) – celoten trgovski del in McDonald's 

- 2. FAZA (po letu 2020 – natančno leto izgradnje še ni definirano) – predvidena izgradnja 

stanovanjsko poslovnega dela (zahodni del OPPN) 

 

Prometna zasnova predvideva tri urejene dostope na obravnavano območje, in sicer enega iz 

regionalne ceste R2-447/0293 in dva iz lokalne ceste LC 071081.  

 
V sklopu prometne študije je bila izdelana kapacitetna analiza vseh treh novo predvidenih križišč, na 

podlagi katere v nadaljevanju podajamo optimalno geometrija križišč. V kapacitetno analizo sta bili 

vključeni tudi dve bližnji, že obstoječi križišči, in sicer semaforizirano križišče Ljubljanske, Šaranovičeve, 

Virske in lokalne ceste LC 071081 ter križišče lokalnih cest LC 071081 in LK 071681. Omenjeno je nujno 

za zagotovitev objektivne prometne analize vplivnega območja.  

 
Osnovo za analizo obstoječih prometnih obremenitev predstavlja 16 urno štetje prometa, z dne 

3.12.2013, ki se je izvajalo v križišču regionalne ceste R2-447/0293 in lokalnih cest LC 073061 ter LC 

071081 (priloga 1). Za konec planske dobe, leto 2035, smo prometne obremenitve povečali za 1% 

povprečno letno rast prometa. Bližnji števec prometa 610 Želodnik sicer kaže, da je stopnja rasti 

prometa na obravnavanem odseku regionalne ceste R2-447 za obdobje zadnjih pet let negativna, 

vendar z upoštevano rastjo pokrijemo tudi morebitne dodatne novogradnje na vplivnem območju 

obdelave. 

 
Preučena je bila tudi v letu 2006 izdelana Prometna študija Občine Domžale (izdelovalec: PNZ 

svetovanje projektiranje d.o.o. ). Slednja vsebuje tri različice prihodnjega cestnega omrežja v letu 2025, 

vendar nobena izmed njih ni ustrezna za določitev prometnih obremenitev ob koncu planske dobe. 

Prometni model bi bilo potrebno novelirati, omenjeno pa občutno presega nivo dane naloge, tudi po 

zakonskih izhodiščih. Obstoječe in bodoče prometne obremenitve tako ne izhajajo iz Prometne študije 

Občine Domžale. Napoved prometa je izdelana povsem v skladu z vsebinami oz. vsemi zakonskimi 

izhodišči, ki jih definira 7. člen Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS 86/2009).    
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Zaradi predvidene izgradnje novih objektov  na obravnavanem območju smo pri določevanju bodočih 

prometnih obremenitev upoštevati tudi generiran promet, ki ga bodo novogradnje povzročile. Največji 

delež generiranega prometa bo povzročila 1. faza izgradnje OPPN .  

 
Velja omeniti, da smo kot izhodišče v prometni študiji povzeli »težji« primer. Kljub temu, da 

ocenjujemo, da izračunane generirane prometne obremenitve ne bodo povsem »dodatne« prometne 

obremenitve, temveč bo nekaj prometnih obremenitev predstavljalo že obstoječe prometne 

obremenitve na cestnem omrežju, ki se bodo začasno preusmerile na območje novega trgovskega 

kompleksa, smo jih v izračunih upoštevali kot dodatne.  

 
Kapacitetna analiza območja obdelave je bila izdelana s pomočjo programa Synchro Studio 7, ki med 

ostalim omogoča tudi izdelavo simulacije prometa v realnem času. S pomočjo prometne simulacije v 

realnem času, lahko zelo objektivno predvidimo bodoče odvijanje prometa znotraj križišča po 

posameznih pasovih ter medsebojni vpliv križišč/priključkov, kar je pomembno v danem primeru 

(bližina dveh sosednjih križišč). 

 
 
Po metodi iteracije je bil definiran časovni presek, do katerega je kapacitetno vzdržna izhodiščna 

geometrija križišč navezave območja OPPN. Upoštevana je bila 1. faza izgradnje območja OPPN 

(trgovski center + McDonald's, brez stanovanjskega in poslovnega dela na zahodnem območju). 

Mejna vrednost zamud (nivo usluge NU=E) je dosežena v letu 2021, po omenjenem letu bodo te 

neustrezne (kolone vozil na lokalni cesti v obstoječem semaforiziranem križišču bodo pogosto 

posegale tudi v  krožni tok krožnega križišča).  

 
Po letu 2021 je potreben ukrep, ki bo izboljšal nivo uslug vozil na lokalni cesti iz smeri Količevo, v 

smeri obstoječega semaforiziranega križišča na državni cesti R2-447. Po omenjenem letu je potrebno 

izgraditi »bypass« za desne (La=30m), s čimer se občutno razbremeni cestni odsek med krožnim in 

semaforiziranim križiščem – iz smeri Količevo.  

 
 
Na podlagi opravljenih kapacitetnih analiz za obravnavane časovne prereze se predlaga sledeča 

ureditev priključevanja območja OPPN na cestno omrežje: 

 
 Križišče K1 se semaforizira in v/iz smeri OPPN uredi po sistemu »desno – desno«. 

 
o Semaforizacija križišča pri Tosami, kljub bližini obstoječega semaforiziranega križišča (80m)  

funkcionira znotraj zakonskih zahtev (dosega ustrezne nivoje uslug). Pogoj je seveda 

sinhronizacija z že obstoječim semaforiziranim križiščem. Omenjeno bo ključen podatek v fazi 

PZI, ko se bo izdelal načrt semaforizacije.  

 
o S semaforizacijo pri Tosami se izboljša v obstoječem stanju neustrezno priključevanje 

(neustrezna preglednost iz smeri Tosama).  
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Obstoječe odvijanje prometa na območju priključka Tosama. 

 

 
Obstoječa neustrezna ureditev priključka Tosama (neustrezna preglednost iz stranske smeri v času 

kolon na regionalni cesti, ni prehoda za pešce preko stranske smeri, pas za leve v nadaljevanju na reg. 

cesti je geometrijsko neustrezen). 

 
 
 Križišče K2 na lokalni cesti se uredi kot 1-pasovno krožno križišče, zunanjega premera 28 m. 

 
 Križišče K3 se uredi kot klasično, nesemaforizirano križišče. Na južnem priključku križišča se 

formira ločen pas za leve zavijalce. Čakalni del levo zavijalnega pasu naj znaša La = 30 m. 

 
 Potrebna je tudi geometrijska nadgradnja že obstoječega semaforiziranega križišča na regionalni 

cesti, in sicer: 

 
o na regionalni cesti R2-447, na priključku iz smeri »Domžale«, se pas za levo zavijanje  

podaljša, tako da bo čakalni del (La) znašal 70 m, 

 
o na lokalni cesti (severni priključek) se podaljša pas za leve za 15m (La=60m),  
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o po letu 2021 oz. ob izgradnji 2. faze OPPN se izgradi »bypass« za desne (La=30m).  

 
Zaradi relativne bližine križišč je potrebna sinhronizacija signalno – krmilnih  programov 

obstoječega semaforiziranega križišča s križiščem K1. 

 

 V sklopu projektne dokumentacije PZI je potrebno za obstoječe semaforizirano  križišče in novo 

predvideno semaforizirano križišče K1 izdelati natančen načrt signalno – krmilnega programa.  

 

 Prestaviti je potrebno tablo za začetek/konec naselja »VIR« cca. 160 m v smeri Dob-a, s čimer bo 

celotno preučevano območje znotraj naselja (širitev urbanizacije prostora, danes neskladna 

označitev po smereh prihoda). 

Grafična shema ureditve priključevanja celotnega območja OPPN na cestno omrežje je prikazana na 

spodnji sliki. 
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Na osnovi kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da bo predlagano priključevanje območja OPPN - 

po analiziranih fazah izgradnje in časovnih presekih nudilo zadostno prepustnost do konca planske 

dobe 20 let, torej leta 2035 in je, gledano s prometno tehničnega vidika, ustrezno. 
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