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1.1. SPLOŠNO 
 

Na osnovi naročila Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, smo izdelali Prometno študijo 
s kapacitetno analizo v ožini na regionalni cesti R3-614/1047 Miren – Opatje Selo.  
 
Analiza je opravljena z vidika zagotavljanja zadostne prepustnosti ob koncu planske dobe 20 let, torej leta 
2042 (skladno z 10. členom Pravilnika o projektiranju cest Ur.l. RS, št. 91/2005) in sicer za čas jutranje in 
popoldanske konične ure, ko je pričakovati največje prometne obremenitve analiziranega območja. 

 
 

1.2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Na odseku regionalne ceste R3-614/1047 Miren – Opatje Selo v km 0+315 se nahaja zoženje državne 
ceste. Državna cesta poteka na tem območju v krivini z rahlim padcem naklona v smeri Opatjega Sela, med 
strnjenimi objekti in s preozkim pločnikom. Širina vozišča na mesto zožitve znaša na najožjem delu cca. 
4,90 m, kar ne omogoča normalnega srečanja vozil, sploh ne tovornih. V območju krivine sta postavljena 
prometna znaka PZ 2105 in PZ 2106 z dopolnilnima tablama PZ 4501-7, ki urejata odstop prednosti za 
tovorna vozila. Prometna znaka sta postavljena na medsebojni razdalji cca. 100 m, kar pomeni da se vozniki 
med seboj ne vidijo. Zaradi tega pride ob srečevanju s tovornimi vozili do situacije, da se mora eno od vozil 
ob srečanju umakniti na že tako preozki pločnik. Posledično je ogrožena prometna varnost predvsem 
ranljivih udeležencev v prometu – pešcev, otrok, šolarjev in starejših ter kolesarjev.  
 

 
Slika: Pogled na območje obdelave v smeri Mirna 
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Slika: Pogled na območje obdelave v smeri Opatjega Sela 

 

 
Slika: Prikaz problematike vožnje tovornih vozil skozi ožino 

 

 
Slika: Prikaz problematike vožnje tovornih vozil skozi ožino 
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2. PROMETNI PODATKI 
 

Osnovo za analizo obstoječih prometnih obremenitev predstavlja analiza podatkov avtomatskega števca 
prometa št. 470 Miren in 16 urno štetje prometa z dne 1.3.2022 (od 5.00 do 21.00 ure) na območju 
obdelave. Štetje se je izvajalo v 15 minutnih intervalih, ločeno po smereh in strukturi prometa. Števni podatki 
so v prilogi prometne študije. 

 
Najbližje oz. merodajno avtomatsko števno mesto je Miren (št.: 470), ki se nahaja cca. 570 m od 
obravnavanega območja. Na podlagi tega števca smo izračunali povprečno letno rast prometa. 
 
Analizirali smo podatke avtomatskega števca prometa »Miren« skozi daljše časovne obdobje in ugotovili 
sledeče. 
 
Na merodajnem avtomatskem števcu prometa je bila v zadnjih petih letih zabeležena 1,9% povprečna letna 
rast prometa v zadnjih desetih letih pa 4,8% povprečna letna rast prometa. V zadnjih petnajstih letih je bila 
zabeležena 1,0% povprečna letna rast. 
 

 
 

Če primerjamo gibanje prometa težkih tovornih vozil na istem števcu (>7t) vidimo, da je število vozil skoraj 
enako kot pred 10 leti. 
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3. PREDLOGI IN ANALIZA MOŽNIH PROJEKTNIH REŠITEV 

3.1. IZMENIČNO ENOSMERNI PROMETNI REŽIM UREJEN S SEMAFORJI OB 
NAJAVI TOVORNEGA VOZILA 

 
Predlog 1 obravnava uvedbo izmenično enosmernega prometa urejenega s semaforjem zgolj za tovorna 
vozila. V primeru, da ni najave tovornega vozila bi promet potekal kot do sedaj (običajni dvosmerni promet), 
na semaforju pa bi utripala rumena luč. V primeru najave tovornega vozila pa bi se iz nasprotne smeri 
prižgala rdeča luč za vsa vozila, ki bi svetila tako dolgo, dokler tovorno vozilo ne prevozi ožine. Najava vozil 
bi se izvajala preko detekcijskih kamer nameščenih na portalu cca. 80 m pred semaforjem iz vsake smeri. 
 
Slabost predlagane rešitve je, da se ne reši problem preozkih hodnikov za pešce, pa tudi srečevanje 
osebnih vozil ni ustrezno, saj je cestišče na najožjem delu široko le 4,90 m.  

 
Predlog rešitve je prikazan na grafični prilogi, ki je sestavni del elaborata. 

 

3.2. IZMENIČNO ENOSMERNI PROMETNI REŽIM UREJEN S SEMAFORJI ZA VSA 
VOZILA 

 
Predlog 2 obravnava uvedbo izmenično enosmernega prometa urejenega s semaforji za vsa vozila. 
Predlagamo prometno odvisne semaforje, kar bi povečalo pretočnost prometa in zmanjšalo vplive 
onesnaževanja na okolje. 
 
Ob uvedbi izmenično enosmernega prometa lahko zožimo vozišče in posledično na vsaki strani uredimo 
hodnik za pešce ustrezne širine. S tem ukrepom poskrbimo tudi za najranljivejše udeležence v prometu. 
 
Predlog rešitve je prikazan na grafični prilogi, ki je sestavni del elaborata. 
 

3.3. VZPOSTAVITEV ENOSMERNEGA PROMETNEGA REŽIMA 
 
Predlog 3 obravnava uvedbo enosmernega prometnega režima na območju ožine. Skozi ožino bi promet 
potekal le proti jugu, to je v smeri Opatjega Sela, proti severu, to je v smeri Gornjega Mirna, pa bi promet 
potekal po že obstoječi enosmerni javni poti JP 759251.  
 
Obstoječa JP 759251 nima ustreznih elementov, da sprejme ves promet iz državne ceste, zato bi jo bilo 
potrebno v celoti rekonstruirati.   
 
Predlog rešitve je prikazan na grafični prilogi, ki je sestavni del elaborata. 
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4. KAPACITETNA ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

4.1. OPIS PREDVIDENIH PROJEKTNIH REŠITEV 
 

Za zagotovitev varnega prehoda pešcev in predvsem gibalno oviranih oseb smo predvideli razširitev 
obstoječega pločnika. Oženje že sedaj preozkega vozišča pa pomeni, da je potrebno uvesti 
izmenično enosmerni promet urejen s semaforjem. Regulacija prometa bi potekala izmenično ne 
glede na vrsto prometa, torej tudi za vsa osebna vozila. Pretočnost prometa bi povečali s prometno 
odvisnimi semaforji. To pomeni, da bi bila smer vožnje odprta toliko časa, da se pojavijo vozila iz 
nasprotne smeri oz. bi se semaforski cikli prilagajali količini prometa z vsake smeri. S tem bi 
minimalizirali vplive onesnaževanja okolja z izpuhi in hrupom, ki ga povzročajo vozila s čakanjem 
pred semaforji in pri speljevanju. 
 
 

5. OCENA STROŠKOV IN PRIMERJAVA VARIANT 
 
 

VARIANTA:   STROŠKI PROM.VARNOST TOČK 

Varianta 1  1 3 4 

Varianta 2  
2 1 3 

Varianta 3 3 2 5 

 
*Nižje število točk pomeni boljšo izbiro 
 
 

6. ZAKLJUČNA POJASNILA 
 

Na osnovi izdelane prometne študije je bilo ugotovljeno, da je predvidena prometna ureditev 
regionalne ceste R3-614/1047 Miren – Opatje Selo v območju ožine v km 0+315 v smislu 
zagotavljanja prometne varnosti in zadostne prepustnosti ob koncu planske dobe, to je leta 2042, 
(skladno z 10. členom Pravilnika o projektiranju cest Ur.l. RS, št. 91/2005) USTREZNA. 
 
S predvideno prometno ureditvijo – ureditvijo pločnika ustrezne širine in ureditvijo izmenično 
enosmernega prometa urejenega s semaforji bi se bistveno izboljšala prometna varnost, predvsem 
najšibkejših udeležencev v prometu kot so pešci, šolarji in gibalno ovirane osebe. 
 
 

 Maribor, marec 2022      
Izdelal: 
Dejan Mikl, univ. dipl. inž. prom. 

 
 

Vodja načrta: 
Boštjan Bajec, univ. dipl. inž. prom. 

       


