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Prometno planiranje 
 
KAJ JE NAMEN PROMETNEGA PLANIRANJA? 
Namen je da z njim zagotovimo ustrezne povezave pravočasno in na pravem 
mestu 
KAJ JE KORDON, SCREEN-LINE, CENTROID? 
Kordon – meja študiskega območja (opredelitev območne infrastrukture) 
Screen-line – kontolne črte (le te nam pomagajo pri običajnih gospodinskih 
anketah za notranja potovanja) 
Centroid  
KATERA POTOVANJA ZAJAMEMO Z ANKETO PO 
GOSPODINSTVIH? KAJ SPRAŠUJEMO? KAKŠNA NAJ BO 
VELIKOST VZORCA? KAKO IZBIRAMO VZOREC? 
Z anketo po gospodinstvih zajamemo potovanja ki se začnejo znotraj študiskega 
območja, do željene stopnje točnosti in gosstote priseljenosti. Z anketo izbiramo 
podatke o osnovnih značilnostih gospodinstva starejših od 5 let. Te podatke 
zapisujemo na poseben obrazec. Osnovni podatki so: naslov, velikost 
gospodinstva, starostna struktura zaposlitev, lastništvo vozil in dohodek. 
Velikost vzorca :št prebivalcev pod 50000=20%priporočeno=10% minimalno; 
50000-150000 =12,5% prip =5% min; 150000-300000 =10%prip =3%min. 
Izbira vzorca: izberemo ga naklčjučno imenik, volilni imenik, seznam 
naročnikov... 
KATERA POTOVANJA ZAJAMEMO Z ANKETO NA CESTI? KAJ 
SPRAŠUJEMO? KAKŠNA NAJ BO VELIKOST VZORCA? 
KAKOIZBIRAMO VZOREC? 
Voznike s pomočjo policije ustavimo in jih sprašujemo o izvorih in ciljih ter 
namenu potovanja. Poleg anketiranja opravimo šeštetje prometa , tako da lahko 
vzorec ekspandiramo na celotno populacijo. Vzorec izbiramo: časovno(15 min 
vse), volumsko (vsako 5 vozilo), spremenljivo vzorčenje(anketarji so stalno 
zaposleni) 
NAŠTEJ FAZE NAPOVEDOVANJA PROMETNIH OBREMENITEV? 
Podatki oprebivalstvu, dohodku, obsegu prodaje, šole ter druge ustanove. 
KAJ SE IZRAČUNA V FAZI GENERACIJE POTOVANJ? 
V fazi izračuna napovemo nivobodočih potovanj za posamezne cone, zanima 
nasštevilo začetkov in  konce potovanj. Cilji, načini in poti nas ne zanimajo oz. 
Nas zanimajo kasneje 
KATERI METODI UPRABLJAMO ZA IZRAČUN GENERACIJE 
POTOVANJ? OPIŠI! 
Metoda faktorjev rasti: iz izbranih podatkov o sedanji izrabi površin in sedanjih 
potovanjih ugotovimo faktorje generacije za glavne vrste izrabe površin. Te 
faktorje uporabimo za prognozo generacije v prihodnosti. Ta metoda je 
enostavna vendra ne upošteva lastniškega dela voznikov. Ocenimo člahko smo 
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površine namenjene lastniškim delom. Uporabna pa je v glavnem za kratkoročne 
porgnoze izven mestnihobmočij in za tranzitna ter izvorno ciljna potovanja. 
Multipla linearna regresija; je statična tehnika, ki se največkrat uporablja za 
oceno bodoče generacije potovnja kadarpredvidevamo da na obseg potovanj 
vpliva več med seboj neodvisnih faktorjev. 
KAJ JE REZULTAT DISTRIBUCIJE POTOVANJ? KATERI DVE 
SKUPINI UPORABLJAMO ZA IZRAČUN DISTRIBUCIJE 
POTOVANJ? 
Rezultat je število potovanj, ki bodo potekala med posameznima paroma con, ne 
zanima pa nas s kakšnim prometnim sredstvom in po katerih poteh se bodo 
potovanja odvijala. Uporabimo analogne oz. Metode fakstorja rasti (sedanja 
potovanaj pomnožimo s faktorji rasti, le ti faktorji pa se razlikujejo glede 
enotnosti metoda enotnega faktorja ali detroid metoda (lahko velja za vse enako 
ali pa za vsako skupino posebaj)) in sintetične (poskušamo razumeti vzroke 
distribucije potovanj) kjer imamo tri različne metode:gravitaciski model 
(osnovna predpostavka št. Potovanj med dvema conama je premo sorazmerno 
njuni oddaljenosti) , metoda povprečnega faktorja rasti (upošteva različne 
hitrosti razvoja posameznih con), fratarjeva metoda (porazdelimo napovedane 
produkcije v razmerju obstoječih potovanj korigeran z faktorjem rasti). 
NAŠTEJ TRI MODELE ZA NAPOVEDOVANJE POTOVANJ PO 
METODI FAKTORJEV RASTI? METODO OPIŠI! 
Metoda enotnega faktorja rasti, metoda povprečnega faktorja rasti ter fratarjev 
metoda. Metoda povprečnega faktorja rastije prvi poizkus odpraviti 
pokmanjkljivosti metode enopjnega faktorja rasti (upoštevanje različnih hitrosti 
razvoja posameznih con). V splošnem se po izračunu skupno število potovanj, ki 
se začne in konča v neki coni, ne ujema s številom ki smo ga izračunali v fazi 
generacije potovanj. To neskladje odpravimo z internativnim postopkom. Ta 
metoda poskuša odpraviti pomanjkljivosti metode enotnega faktorja rasti, 
vendar te slabosti še ostajajo 
OPIŠI GRAVITACISKI MODEL DISTRIBUCIJE POTOVANJ IN 
NAPIŠI OSNOVNO FOMULO! 
Predpostavka je, da je število potovanj med dvema conama sorazmerno 
produkciji in atrkciji teh dveh con ter obratno sorazmerno njuni medsebojni 
oddaljenosti. Ime je dobil z analogijo nevt. Zakona (le ta pravi , da je privlačna 
sila med dvema telesoma premo sorazmerna njunima masama, ter obratno 
sorazmerna kvadratu njune oddaljenosti. Tij=(Pi*Aj*F(t)ij)/(Σaj*F(t)ij Tij=št. 
Potovanj produciranih v coni i in pritegnjenih v cono j. Pi=produkcija cone i, 
Aj=atrakcija cone j, F8t)ij =faktor uoira za potovanja med cono i in j. 
KAJ JE REZULTAT FAZE IZBIRA PROMETNEGA SREDSTVA? 
Izbira proemtnega stredstva (mode split) je proces, v katerem določimo število 
potovanj, ki bodo opravljena z vsako vrsto prometnega sredstva, ki je na voljo 
vštudiskem območju (osebno vozilo, mestni avtobus, tramvaj,..). 
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KATERE TRI SKUPINE FAKTORJEV MORAMO UPOŠTEVATI PRI 
IZBIRI PROEMTNEGA SREDSTVA? OPIŠI ENO METODO ZA 
IZBIRO PROMETNEGA SREDSTVA! 
Značilnost potnika: dohodek gospodinstva, število vozil, nivo izobrazbe, 
velikost gospodinstva, starostna porazdelitev članov, tip stanovanja. Značilnost 
potovanja: nameni so različni (služba, nakup, šola,...) , vpliva tudi čas dneva. 
Značilnost transportnega sistema: potovalni čas (čas vožnje + dodatni 
čas(parkiranje))zanesljivost, udobje, varnost, prestiž. 
NAŠTEJ TRI METODE PORAZDELEJVANJA POTOVANJ OSEBNIH 
VOZIL PO MREŽI! OPIŠI PORAZDELEJVANJE POTOVNJ PO 
METODI VSE ALI NIČ! 
Trri metode: krivulje preusmerjenega rometa,vse ali nič, obremenjevanje z 
upoštevanjem kapacitetnih omejitev .Krivulje preusmerjanja prometa, vse ali nič 
temelji na predpostavki, da bodo vsa potovanja med posameznima paromacon 
potekala po isti poti med conama. Za vsako cono doličimo t.i. drevo najkrajših 
poti do ostalih con. Enostavna uporaba, ne pa upošteva podaljševanja 
potovalnega časa zaradi obremenitev. Obremenjevanje z ipoštevnjem 
kapacitetnih omejitev. 
 
 

Prometna varnost 
KAJ OPREDELJUJEMO POD IZRAZOM PROMETNA VARNOST IN 
KAKO JO DELIMO? 
To je še spremenjliv odstotek tveganja, še sprejemljiv odstotek izgube v zdravju 
ali dobrinah 
Prometna nesreča: to je nesreča na javni cesti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno 
premikajoče se vozilo in je v njej ena ali več oseb umrloali bilo telesno 
poškodovanih. 
Incident: raznovrstne situacije, ki lahko v relativno kratkem času pripeljejo do 
nesreče! 
Udeleženec v proemtni nesreči: je vsaka fizična oseba, ki je s svojim ravnanjem 
pripomogla, da je prišlo do nesreče in vsakdo ki je v nesreči utrpel škodo 
(oškodba ali smrt). 
Aktivna varnost: značilnosti ali oprema ki pripomore k večji varnosti na cesti, 
bodisi izogne ali ublaži. 
Pasivna varnost: lastnost in oprema, ki zmanjšuje poškodbe in izgube v primeru 
nesreče. 
Izboljšanje prometne varnosti: ukrepi usmerjeni k zmanjševanju št. Prometnih 
nesreč. 
Tveganje: razmerje med številom specifičnih dogodkov nesreč in njihovih 
posledic in celotnim št. Dogodkov. 



Klancek.si 

KATERE VPLIVNE FAKTORJE PROMETNIH NEZGOD POZNAŠ IN 
KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI? 
Človek: psihofizična lastnost, temperament. Izkušnje. Alkohol (mamila) 
Vozilo: okvara krmilnega mehanizma, neustreznost prevmatik, okvara zavonega 
sistema, konstrukciske napake (račuanlnik) 
Cesta: kvaliteta vozne površine, neustrezni geometriski elementi, pomanjkljiva 
proemtna signalizacija in oprema, nazadostna preglednost, vpliv okolja 
(vegetacja, reklame) 
KATERE LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN ODLOČILNO VPLIVAJO 
NA PROEMTNO VARNOST? 

 
 
Ravnost: odskakovanje koles pri 10 mm  
 Kolesa oddvojena od vozne površine pri  20 mm 
Trdnost: hrapavost fina ali groba  
NARIŠI SKICE PRAVILNE POSTAVITVE VARNOSTNE OGRAJE A) 
NA NASIPU B) ZA ROBNIKOM C)OB VMESNEM STEBRU D)NA 
OBJEKTU! (glej prilogo) 
 
KAJ JE TO UMIRJANJE PROMETA, KATERE UKREPE POZNAŠ IN 
NAŠTEJ ENKAJ PRIMEROV! 
To je sveženj gradbeno tehničnih ukrepov (in regulativnih) ki imajo cilj: 
zmanjšati gostoto prometa, znižati hitrosti, izboljšati kvaliteto bivalnega okolja, 
povečati število prostih površin, izboljšati prometno varnost.  

voznik 

vozilo 

Vmesna plast 

Uvozna površina 

ravnost 

vreme 

Torna sposobnost hrupnost svetlost nosilnost 

varnost 

udobnost 

gospodarnost 

trajnost 
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Vrste ukrepov; opozorilni ukrep: optične opozorilne naprave, zvočne, 
usmerjalne naprave: fizični ukrep: grbine pragovi: regulativni ukrep: 
informacija. Prometna ureditev, omejite hotrosti, usmerjanje prometa. gradbeni 
ukrep: vrata, razmejitev prometnih pasov, zožitev pasov,zamik voznih pasov, 
ločilni otoki,krožna križišča, zapore v križiščih, dvignjeja križišča 
KAKO UGOTAVLJAMO PROMETNO VARNOST? 
Parametri prometne varnosti: gostota nezgos N_L, gostota nezgod z mrtvimi 
NM_L, gostota mrtvih SM_L, teža posledic nezgod TEZA (mrtvi 
TEZA_SM)(teška poškodba TEZA_TP)(lahka poškodba TEZA_LP) 
Prometno varnost ugotavljamo na podlagi BPC=splošni produkt, prometne 
nezgode, nevarna mesta, nevarna mesta v križiščih, parametri prometne varnosti 
Na osnovi statistične analize nad tabelama NEZGODE in UDELEŽENCI: 

- izbor prostorsko časovnega območja, - kot pripravljeni reporti, - 
tabelarični prikaz, - grafični prikaz, -(podobno kot analiza nevarnih mest) 

 

OSNOVE TEORIJE PROEMTNEGA TOKA 
 
NAŠTEJ OSNOVNE PARAMETRE ZA OPISOVANJE PROMETNEGA 
TOKA! 
 
 


