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1. UVOD 
 

1.1. Splošno  
 
Mobilnost je ena izmed pomembnih tematik, ki v veliki meri določajo kvaliteto življenja določenega okolja. 
Tudi v občini Rogaška Slatina, predvsem v urbanem delu občine je dana tematika aktualna. Da lahko 
občina/mesto predvidi ukrepe, pravilno planira bodoče prometno omrežje ter regulira odvijanje prometa, 
potrebuje model odvijanja sedanjega in bodočega prometa – prometni model. Prometni model omogoča 
optimalne ter pravočasne ukrepe ter odločitve na sedanjem in načrtovanem prometnem omrežju, kar bo 
imelo za posledico optimalen potek prometa, glede na prostorske in ostale dejavnike. 
 
Racionalno in strokovno objektivno vodenje prometne in urbanistične politike, je mogoče le, če vnaprej 
poznamo posledice določenih odločitev. Prometni model je analitično orodje, s pomočjo katerega 
analiziramo obstoječe prometno stanje na omrežju ter z njim vrednotimo načrtovane ukrepe v obliki enega 
ali več t.i. prometnih scenarijev. Prometni model predstavlja, v prometno-matematične zakonitosti 
prenešeno sliko prometnega odvijanja na določenem območju. Posnetek sedanjih prometnih razmer je 
potrebno z prometno planerskimi orodji kalibrirati t.j. umerjati do te mere, da matematični prometni model 
z zadovoljivo natančnostjo opisuje obstoječe stanje 
 
S kalibriranim prometnim modelom lahko ne le analiziramo obstoječe stanje, temveč lahko tudi izdelamo 
projekcijo bodočega prometnega dogajanja, s pomočjo spremenjenih vhodnih podatkov ter strukture 
prometnega omrežja, ki se ga načrtuje. Rezultati prometnega modela so asignirane prometne obremenitve 
na obstoječem in načrtovanem prometnem omrežju. Prometne obremenitve predstavljajo osnovno 
izhodišče za nadaljnje postopke projektiranja prometne infrastrukture, predvsem dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije, varovalnih ukrepov do okolja, javne razsvetljave in določitve optimalne geometrije/prometnega 
režima križišč. 
 
Za izdelavo prometnega modela so ključnega pomena ustrezni in pravilni vhodni podatki. To so predvsem 
podatki o štetju prometa v pomembnejših križiščih in cestnih presekih (porazdelitev prometa po omrežju). 
Analizirati je seveda potrebno tudi stopnjo motorizacije, demografska gibanja prebivalstva, obstoječo cestno 
infrastrukturo (prometni režimi, odrejene hitrosti, število voznih pasov ipd.) in prostorska izhodišča. Deteljno 
bodo analizirane tudi ostale zvrsti prometa: javni potniški promet, kolesarski in peš promet, železniški 
promet ter mirujoči promet. Podana bo tudi medsebojna odvisnost in povezava posameznih zvrsti prometa.         
 
 

1.2. Predmet, namen in metodologija izdelave Prometnega modela 
  
V okviru izdelave Prometnega modela morajo biti v prvem koraku analizirane in ovrednotene obstoječe 
prometne razmere, torej preučeni prometni tokovi tranzitnega, ciljno-izvornega in notranjega prometa na 
obravnavanem cestnem omrežju občine. Potrebno je razviti mezoskopki prometni model območja Rogaške 
Slatine, ki bo vključeval neposredno odvisnost med poselitvenimi, socio-ekonomskimi in prometnimi 
razmerami ter hkrati tudi med elementi samega prometnega sistema. Vse predpostavke, ki vplivajo na 
obremenjevanje v prometnem modelu morajo biti v poročilu jasno prikazane in ustrezno transparentno 
pojasnjene. V mezoskopski prometni model mora biti vključen cestni sistem na celotnem vplivnem območju 
občine Rogaška Slatina.   
 
Izdelati je potrebno celovit mezoskopski prometni model, ki mora biti sestavljen iz sledečih glavnih 
podmodelov: 
 

 dezegregirani stohastični 4-stopenjski model notranjega potniškega prometa, katerega osnova 
morajo biti osebe (potniški promet znotraj območja obdelave), 
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 prometni model ciljno-izvornega potniškega prometa (potniški promet, ki ima začetek in/ali konec 
potovanja na območju obdelave), 

 prometni model tranzitnega prometa (potniški promet, ki območje obdelave le prevozi) ter 

 prometni model tovornega prometa (analiza ciljno-izvornega in tranzitnega tovornega prometa). 
 
Za razvoj, kalibracijo in validacijo mezoskopskega prometnega modela so predhodno potrebni podatki o 
dejanski količini prometa. V sklopu izdelave prometnega modela je potrebno pridobiti podatke o dejanskih 
prometnih obremenitvah. Meritve morajo zajemati vsaj pet ključnih križišč in dva cestna preseka na območju 
obdelave in morajo potekati v času 16 ur (načeloma od 5.00 ure do 21.00 ure). Zajemajo naj   vse možne 
smeri prometa in strukturo le tega (pešci, kolesarji, osebna vozila, avtobusi, lahka srednja in težka tovorna 
vozila ter tovorna vozila s prikolico in polpriklopniki). Predvidene lokacije vseh meritev prometa mora 
naročnik potrditi pred izvedbo le teh. Meritve prometa se ne sme izvajati v času vikenda ali v času poletnih 
počitnic. Načeloma se meritve opravi na povprečen delovni dan v tednu t.j. torek, sredo ali četrtek.  
 
Druge potrebne podatke se pridobi iz javnih statističnih virov, predhodnih štetij prometa in statistike 
avtomatskih števcev prometa, ki se nahajajo na vplivnem območju Rogaške Slatine in so v upravljanju 
Direkcije RS za ceste. Naročnik bo v sklopu zmožnosti sodeloval pri pridobitvi potrebnih podatkov (poleg 
prometnih podatkov tudi pri pridobivanju socio-demografskih podatkov glede prebivalstva, npr. baza 
prebivalcev/gospodinjstev po okrajih ipd.). 
 
V prometni model morajo torej biti vključena sledeča prometna sredstva: 

 osebni avto, 

 avtobus, 

 lahki tovornjak (do 7.5 t) in 

 težki tovornjak (nad 7.5 t). 
 

V prometno omrežje mora biti vključeno celotno državno cestno omrežje ter vse pomembnejše občinske 
ceste na območju Rogaške Slatine s prometom vsaj 500 vozil/dan. Notranji 4-stopenjski model potniškega 
prometa mora biti dezegregiran stohastični model z vključenimi vsaj štirimi nameni potovanj (delo, 
izobraževanje, trgovina, prosti čas…). 
 
Distribucija potovanj mora biti določena z verjetnostnim modelom. Območje mesta Rogaška Slatina se naj 
razdeli na čim bolj homogene prometne cone, za katere se določi prometne težnje (atrakcija in generacija). 
Prometni model mora vključevati vsaj 4 zunanje cone in vsaj 20 notranjih prometnih con.  
 
Mezoskopski prometni model se modelira s prometom na povprečen delovni dan. Prometne obremenitve se 
izrazijo v enotah vozil/dan in sicer ločeno za vsa predhodno definirana prometna sredstva. Prometne 
obremenitve je potrebno prikazati tudi »v totalu« (vsa vozila skupaj). Za preveritev prepustnosti se prometni 
model modelira tudi za urni promet in sicer za jutranjo in popoldansko urno konico (skupaj vozil/uro po 
smereh z deležem tovornega prometa). Pretvorbo izmerjenih prometnih obremenitev iz 16 ur na 24 ur je 
potrebno izdelati s pomočjo analize bližnjih avtomatskih števcev prometa. 
 
Za napoved bodočega prometa je potrebno razviti sodoben verjetnostni model motorizacije, ki omogoča 
modeliranje na nivoju oseb in gospodinjstev. Na ta način se projicira delež prebivalstva z lastnim osebnim 
vozilom, kar pomembno vpliva na bodoče prometne obremenitve na območju obdelave. 
 
Celoten mezoskopski prometni model oz. prometne obremenitve je potrebno skalibrirati in validirati po 
mednarodnih normativih. S kriterijem korelacijske analize in s statistično analizo indeksa GEH se primerja 
dejanske prometne obremenitve in prometne obremenitve v modelu. Prometno model mora dobro 
posnemati realno stanje in zadoščati podanim kriterijem. Predmet validacije morajo predstavljati vsi cestni 
odseki, na katerih so se izvedle prometne meritve (predvidoma med 15 in 20 odsekov). 



3 
 

 
Vsak izmed štirih korakov prometnega modeliranja mora biti jasno opisan in pojasnjen iz vidika uporabljene 
metodologije (opis upoštevanih faktorjev pretvorbe in porazdelitve prometa ipd.). Na izdelanem prometnem 
modelu se izvede prometna porazdelitev, ki izhaja iz uporabe optimalne poti glede dolžine in časa prometnih 
potovanj upoštevajoč realne parametre. 
 
Analizirati je potrebno tudi predhodno izdelane študije in ostalo projektno dokumentacijo, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na vsebino naloge. 
 
Izhodiščno leto predstavlja leto 2012. Napoved prometa za vsako izmed zvrsti se izdela za konec planske 
dobe – leta 2032. Napoved potniškega in tovornega prometa se izdela na podlagi socio-ekonomskih 
podatkov za območje obdelave (število prebivalcev, število delovnih mest po sektorjih, bodoča motorizacija 
prebivalstva ipd.) ter tudi na podlagi vsebin bodočih prostorskih aktov oz. načrtov, ki jih poda naročnik. 
Subjektivno določeni faktorji rasti bodočega prometa se ne smejo uporabljati. Napovedi prometa je 
potrebno ustrezno pojasniti in smiselno vsebinsko kombinirati z ostalimi smernicami za dano področje, ki 
veljajo za državno območje. Poleg obstoječega cestnega omrežja je potrebno obdelati tudi načrtovana 
cestna omrežja, ki jih definira naročnik (načeloma do 4 variante).  
 
Na območju, ki je predmet obdelave morajo biti ključna križišča in tudi križanja z železniško progo 
podrobneje modelirana s pomočjo mikroskopskega modela oz. 3D simulacije prometa v realnem času. 
Podrobneje se analizirajo križišča državnih cest z občinskimi cestami ter ključna križišča v samem mestu. 
Prometne podatke za mikroskopske modeliranje se povzame iz mezoskopskega modela. S pomočjo mikro-
simulacije prometa se analizira čas jutranje in popoldanske konične ure in sicer za izhodiščno leto 2012, kot 
tudi za konec planske dobe leta 2032. Definirajo se potencialna »ozka grla« in predlaga rešitev, predvsem v 
smislu nadgradnje cestne geometrije oz. prometnega režima. 
 
Skladno s podanim je torej za potrebe izdelave prometnega modela potrebno izvesti sledeče aktivnosti: 

 zbiranje socio-ekonomskih in urbanističnih podatkov (prebivalstvo, gospodinjstva, delovna mesta, 
prostorska raba, ipd.) ; 

 analizirati obstoječe stanje; 

 zajeti prometne podatke – terenske raziskave (štetje prometa znotraj ključnih križišč oz. cestnih 
presekov); 

 izdelati mezoskopski prometni model  

 kalibrirati in validirati prometni model; 

 izdelati prometno napoved za izhodiščno leto ter za plansko leto oz. dobo,  

 izdelati mikroskopsko analizo prometa ključnih križišč ter 

 podati presojo posameznih variant in podati predlog optimalne variante. 
 
V sklopu prometnega modeliranja je potrebno preučiti tudi zunanje vplivno območje občine Rogaška Slatina, 
predvsem prometne smeri do sosednjih zalednih območij (Ptuj, Šmarje pri Jelšah oz. Celje, Poljčane, 
Krapina).  
 
Za potrebe prometnega modeliranja bo uporabljen programski paket PTV Vision (Visum 12.0), s pomočjo 
katerega bodo izvedeni postopki prometnih analiz ter prometnega planiranja na območju obdelave. Izdelana 
bo tudi 3D simulacija prometa v realnem času za obe prometni konici, s pomočjo katerih bo podrobneje 
analizirano odvijanje prometa na ključnih območjih cestnega omrežja. 
 
Osnovni nameni oz. cilji modeliranja prometa so: 

 

 podpora inovacijam prometnih ureditev, saj omogočajo testiranje novih idej na ekonomsko 
sprejemljiv način, 
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 podpora pri določanju (odločanju) o dolgoročnih investicijah in prometni politiki, kjer so 
obravnavani prometni, transportni, okoljski in socio-ekonomski vidiki, 

 

 predstavlja močno orodje za prometno planiranje, 
 

 sodelovanje pri ukrepih upravljanja prometa tako, da ponuja možnost prikazovanja učinkov 
omejevalnih in kontrolnih ukrepov, 

 

 podpira iskanje optimalnih rešitev pri izboru sredstev ali poti iz ekonomskega ali okoljskega 
vidika ipd. 

 
Prometno modeliranje bo vsebovalo več posameznih nalog. Zbiranju osnovnih podatkov za model (statistični 
podatki, terenske prometne meritve ipd.) sledi razvoj modela in tehnike modeliranja. Temu sledita kalibracija 
in validacija metode ter neposredna uporaba modela. Vsi koraki modeliranja bodo posebej opisani. Proces 
modeliranja zaključujejo uporaba rezultatov, njihova ovrednotenje ter prenos rezultatov na obravnavano 
območje. Na izdelanem prometnem modelu se izvede prometna porazdelitev, ki izhaja iz uporabe optimalne 
poti glede dolžine in časa prometnih potovanj upoštevajoč realne parametre. 
 
Rezultati študije v osnovi predstavljajo prometne obremenitve, podane za definirane časovne preseke in 
sicer v sklopu obstoječega stanja ter v varianti (variantah) predlaganega - bodočega stanja. Napovedi 
prometa bodo narejena na podlagi razpoložljivih prometnih podatkov, pridobljenih s strani Direkcije RS za 
ceste (analiza avtomatskih števcev) in pričakovanega gibanja socio-ekonomskih parametrov (prirast 
prebivalstva, stopnja motorizacije, nova delovna mesta ipd.). 
 

 
Območje obdelave. 
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2. VHODNI PODATKI 
 

 
2.1.  Terenske raziskave prometa 

 
Pred izdelavo osnovnega prometnega modela, je bilo potrebno pridobiti in analizirati obstoječe prometne 
razmere/obremenitve. Lokacije izvedenih meritev prometa (15 urno štetje prometa po smereh in strukturi v 
križišču) so razvidne iz spodnje slike.  
 
Poleg omenjenega je bila izvršena tudi prometna analiza okoliških avtomatskih števcev, ki poleg količine in 
strukture prometa podajajo tudi pretekle letne rasti/upad prometa. 
 

 

    
Lokacije izvedenih prometnih meritev. 

 
 
Podrobnejši rezultati opravljenih terenskih meritev v sklopu štetja prometa v križiščih so podani v prilogi 
naloge(obremenitve po 15 minutni intervalih, konične ure, deleži posameznih vrst vozil ipd.). V nadaljevanju 
so podane sheme prometnih obremenitev za čas 15 urnega štetja prometa,  po smereh vožnje ter nihanje 
prometa v funkciji časa za celotno križišče (z časom jutranje oz. dopoldanske in popoldanske konične ure). 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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4 
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6 
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Križišče 1 »križišče za žel. prehodom - območje Žibernika« (vozil/15 ur). 
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Križišče 2 »križišče Sotelska cesta-Kidričeva ulica« (vozil/15 ur). 
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Križišče 3 »križišče z državno cesto GII-107 v Brezovcu« (vozil/15 ur). 
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Križišče 4 "Zagaj pod Bočem" (vozil/15 ur). 
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Križišče 5 "Podplat" (vozil/15 ur). 
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Presek 6: regionalna cesta "Zdraviliški trg" (vozil/15 ur). 

 
 

 
 

Presek 7: lokalna cesta "Stritarjeva ulica" (vozil/15 ur). 
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2.2.  Analiza zunanjega prometa 

 
Prometne obremenitve na posameznih cestnih odsekih cestne mreže v RS se spremljajo s pomočjo 
avtomatskih števcev, ki so v upravljanju DRSC. Na širšem območju Rogaške Slatine so v uporabi 
sledeči avtomatski števci prometa, ki glede na lokacijo in zajem prometa po smereh, nudijo zelo 
dobro analitično izhodišče za preučitev prometnega dogajanja na območju obdelave: 
 

ŠTEVNO MESTO LOKACIJA AVTOMATSKEGA ŠTEVCA PROMETA 
126 - PODPLAT R1-219/1237 POLJČANE - PODPLAT 

136 - PODPLAT 2 G2-107/1276 PODPLAT - TEKAČEVO 

910 - TEKAČEVO R3-685/7495 TEKAČEVO - ROGAŠKA SLATINA 

687 - CEROVEC G2-107/1276 TEKAČEVO - KOTEC 

696 - BREZOVEC G2-107/1276 KOTEC - ROGATEC 

756 - MESTINJE G2-107/1238 

517 - MP RAJNKOVEC R3-685/7450 

 
 

 
Lokacija avtomatskih števnih mest. 
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Števno mesto 126 – Podplat 

 
Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na R1-219/1237 (Poljčane – Podplat) po strukturi vozil v obdobju 

2007 – 2011. 

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 

2007 4.529 32 3.796 17 273 109 135 167 
 

2008 4.615 32 3.833 19 288 103 146 83 111 

2009 4.548 37 3.814 18 307 88 126 63 95 

2010 4.434 28 3.718 16 301 79 138 68 86 

2011 4.440 35 3.738 17 302 72 129 63 84 

 

 
Graf: Prikaz naraščanja/upadanja vozil (PLDP, osebna vozila, tovorna vozila) na R1-219/1237 Poljčane – 

Podplat v obdobju 2007 – 2011.  
 
 

Tabela: Prikaz rasti prometa po strukturi vozil v obdobju 2007 – 2011.  

LETO PLDP RAST 
 

LETO 
OSEBNA 
VOZILA 

RAST 
 

LETO 
TOVORNA 

VOZILA 
RAST 

2007 4.529 
  

2007 3.796 
  

2007 684 
 

2008 4.615 1,0189887 
 

2008 3.833 1,0097471 
 

2008 731 1,0687135 

2009 4.548 0,9854821 
 

2009 3.814 0,995043 
 

2009 679 0,9288646 

2010 4.434 0,974934 
 

2010 3.718 0,9748296 
 

2010 672 0,9896907 

2011 4.440 1,0013532 
 

2011 3.738 1,0053792 
 

2011 650 0,9672619 

PLSR 0,9951895 
 

PLSR 0,9962497 
 

PLSR 0,9886327 

PLSR – povprečna letna stopnja rasti 

  

4.529 4.615 4.548 4.434 4.440 
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3.718 3.738 

684 
731 679 

672 650 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

5.000 

2007 2008 2009 2010 2011 

PLDP 

OSEBNA VOZILA 

TOVORNA VOZILA 



14 
 

Števno mesto 136 – Podplat 2 
 

Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na G2-107/1276 (Podplat – Tekačevo) po strukturi vozil v obdobju 
2007 – 2011. 

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 

2007 8.667 62 7.591 59 510 122 116 207 
 

2008 8.737 63 7.652 59 514 123 117 98 111 

2009 8.701 63 7.619 59 512 122 117 98 111 

2010 8.669 46 7.527 43 548 127 185 68 125 

2011 8.604 52 7.521 45 549 107 154 61 115 

 
 

 
Graf: Prikaz naraščanja/upadanja vozil (PLDP, osebna vozila, tovorna vozila) na G2-107/1276 Podplat – 

Tekačevo v obdobju 2007 – 2011.  
 
 

Tabela: Prikaz rasti prometa po strukturi vozil v obdobju 2007 – 2011.  

LETO PLDP RAST 
 

LETO 
OSEBNA 
VOZILA 

RAST 
 

LETO 
TOVORNA 

VOZILA 
RAST 

2007 8.667 
  

2007 7.591 
  

2007 955 
 

2008 8.737 1,0080766 
 

2008 7.652 1,0080358 
 

2008 963 1,008377 

2009 8.701 0,9958796 
 

2009 7.619 0,9956874 
 

2009 960 0,9968847 

2010 8.669 0,9963223 
 

2010 7.527 0,9879249 
 

2010 1053 1,096875 

2011 8.604 0,992502 
 

2011 7.521 0,9992029 
 

2011 986 0,9363723 

PLSR 0,998195 
 

PLSR 0,9977128 
 

PLSR 1,009627 

PLSR – povprečna letna stopnja rasti 
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Števno mesto 687 – Cerovec 
 

Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na G2-107/1276 (Tekačevo – Kotec) po strukturi vozil v obdobju 
2007 – 2011. 

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 

2007 3.674 16 3.097 9 198 64 86 204 
 

2008 3.748 17 3.129 8 205 64 109 112 104 

2009 3.680 18 3.167 7 201 59 76 76 76 

2010 3.783 19 3.250 7 217 55 103 68 64 

2011 3.743 24 3.240 8 218 48 81 66 58 

 
 

 
Graf: Prikaz naraščanja/upadanja vozil (PLDP, osebna vozila, tovorna vozila) na G2-107/1276 Tekačevo – 

Kotec v obdobju 2007 – 2011.  
 

 
Tabela: Prikaz rasti prometa po strukturi vozil v obdobju 2007 – 2011.  

LETO PLDP RAST 
 

LETO 
OSEBNA 
VOZILA 

RAST 
 

LETO 
TOVORNA 

VOZILA 
RAST 

2007 3674 
  

2007 3097 
  

2007 552 
 

2008 3748 1,020141 
 

2008 3129 1,010332 
 

2008 594 1,076087 

2009 3680 0,981857 
 

2009 3167 1,012144 
 

2009 488 0,8215488 

2010 3783 1,027989 
 

2010 3250 1,026207 
 

2010 507 1,0389344 

2011 3743 0,9894264 
 

2011 3240 0,996923 
 

2011 471 0,9289941 

PLSR 1,004854 
 

PLSR 1,011402 
 

PLSR 0,966391 

PLSR – povprečna letna stopnja rasti 
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Števno mesto 696 – Brezovec 
 
Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na G2-107/1276 (Kotec – Rogatec) po strukturi vozil v obdobju 2007 

– 2011. 

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 

2007 5.603 6 4.951 34 252 62 104 194 
 

2008 5.818 28 5.101 34 260 67 98 128 102 

2009 5.619 32 5.018 31 255 54 67 68 94 

2010 5.569 29 5.007 31 239 51 72 61 79 

2011 5.491 36 4.935 33 245 49 64 55 74 

 

 
Graf: Prikaz naraščanja/upadanja vozil (PLDP, osebna vozila, tovorna vozila) na G2-107/1276 Kotec – 

Rogatec v obdobju 2007 – 2011.  
 
 

Tabela: Prikaz rasti prometa po strukturi vozil v obdobju 2007 – 2011.  

LETO PLDP RAST 
 

LETO 
OSEBNA 
VOZILA 

RAST 
 

LETO 
TOVORNA 

VOZILA 
RAST 

2007 5603 
  

2007 4951 
  

2007 612 
 

2008 5818 1,038372 
 

2008 5101 1,030296 
 

2008 655 1,070261 

2009 5619 0,965795 
 

2009 5018 0,983728 
 

2009 538 0,821374 

2010 5569 0,991101 
 

2010 5007 0,997807 
 

2010 502 0,933085 

2011 5491 0,985993 
 

2011 4935 0,985621 
 

2011 487 0,970119 

PLSR 0,995316 
 

PLSR 0,999363 
 

PLSR 0,94871 

PLSR – povprečna letna stopnja rasti 

 
 
 
 
 

5603 5818 5619 
5569 5491 

4951 
5101 5018 5007 4935 

612 655 
538 502 487 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2007 2008 2009 2010 2011 

PLDP 

OSEBNA VOZILA 

TOVORNA VOZILA 



17 
 

Števno mesto 910 – Tekačevo 
 
Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na R3-685/7495 (Tekačevo – Rogaška Slatina) po strukturi vozil leta 

2011. 
 

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 

2011 5.131 41 4.654 32 280 50 43 6 25 

 
 
 
Števno mesto 756 – Mestinje (ročno štetje) 
 
Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na G2-107/1238 po strukturi vozil leta 2009 (1-kratno redno ročno 

štetje).  
 

Leto Vsa vozila  Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov. 

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

Tež. tov. 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

2009 9.847 110 8.604 38 453 243 120 123 156 

 
 
 
Števno mesto 517 – MP Rajnkovec (ročno štetje) 
 
 
Tabela: Prikaz prometnih obremenitev na R3-685/7450 po strukturi vozil leta 2009 (1-kratno redno ročno 

štetje).  
 

Leto Vsa vozila  Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov. 

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

Tež. tov. 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

2009 610 0 609 0 0 1 0 0 0 
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2.3. Socio-ekonomski podatki v občini 

 
Socio-ekonomski podatki so nujno potrebni za izdelavo prometnega modela, saj iz njih pridobimo podatke o 
številu prebivalcev, številu gospodinjstev, številu zaposlenih, prihodkih na zaposlenega ipd. Dani podatki so 
namreč direktno povezani z količino prometa oz. prometnimi navadami prebivalstva na obravnavanem 
območju. Dani podatki so povzeti po statističnih podatkih, ki so na voljo v sklopu Statističnega urada RS1 ter 
dani v predhodno presojo tudi naročniku. Starejši statistični podatki (npr. iz popisa prebivalstva RS iz leta 
2002) so bili v sklopu analize kalibrirani na kasnejše stanje s pomočjo novejših podatkov. V nadaljevanju so 
podane tabele ter grafični prikazi, iz katerih so razvidni socio-ekonomski ter demografski podatki na nivoju 
večjih naseljih na območju občine in/ali za območje celotne občine Rogaška Slatina.  
 

Prebivalstvo, gospodinjstva, družine, stavbe in stanovanja v občini (popis 2002). 

 

                                            
1
 Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 in novejši podatki. 
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Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti, naselja (popis 2002).  

 
Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju prebivališča in kraju dela v Sloveniji, naselja 

(popis 2002). 
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Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti po kraju dela v Sloveniji in kraju prebivališča, naselja 
(popis 2002). 

 
 
Kazalnik, s pomočjo katerega se občine razvrščajo v posamezne kategorije t.i. delovnih oz. bivalnih občin, je 
indeks dnevne migracije. To je razmerje med številom delovnih mest in številom zaposlenega prebivalstva v 
posamezni občini. Občina Rogaška Slatina ima indeks dnevne migracije med 76 in 95, kar jo uvršča med 
»zmerno bivalne občine«, kar pomeni, da je delovno aktivnega prebivalstva v občini nekoliko več, kot je 
delovnih mest v občini (podatek za 31.12.2005).  

 
Grafični prikaz indeksa dnevne migracije po občinah. 
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Iz podanih socio-statističnih tabel lahko razberemo sledeče pomembne karakteristrike, ki v vplivajo tudi na 
prometno dogajanje na območju obdelave: 
 

 Povprečno velikost gospodinjstva v občini Rogaška Slatina je 3.1, v mestu Rogaška Slatina pa 2.9 
članov gospodinjstva. 
 

 Delovno aktivnih je v povprečju po naseljih cca. 42 % prebivalcev v občini. 
 

 Na območju mesta Rogaška Slatina je zaposlenih približno cca. 69 % delovno aktivnega prebivalstva 
iz mesta Rogaška Slatina (zaposlitev v kraju bivanja). Tisti, ki niso zaposleni v občini so večinoma 
zaposleni v bližnjih občinah. 

 
 

Tabela: Trend gibanja števila prebivalstva v mestu Rogaška Slatina.  
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Centralni register prebivalcev in Register tujcev, MNZ ter Register prostorskih enot, GURS 

 
Tabela: Karakteristike občine Rogaška Slatina za leto 2010 in primerjava z državnim nivojem2. 

 
Občina Slovenija 

Gostota prebivalstva (preb/km2) 155 101 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 18 3.734 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -109 3.213 

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 77 100 

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 79 100 

Število podjetij 792 165.595 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 13,1 10,7 

Število prebivalcev na en osebni avto 1.99 1.93 
 
 
Sredi leta 2010 je imela občina približno 11.050 prebivalcev (približno 5.550 moških in 5.500 žensk). Po 
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 50. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 
občine je živelo povprečno 155 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 
prebivalec na km2). Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,6 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, 
je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
negativen, znašal je -11,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
negativen, znašal je -9,9 (v Sloveniji 1,6). Povprečna starost občanov Rogaške Slatine je bila 40,3 leta in tako 
nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta). Med prebivalci te občine je bilo število 
najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–
14 let, je prebivalo 95 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to 
občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna 

                                            
2
 http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=57 

 
2008 2009 2010 2011 

Število prebivalcev 5.217 5.220 5.111 5.105 

Površina naselja, km
2
 5.4 

Gostota prebivalstva, preb/km
2
 960 960 940 939 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoNaravni
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=57
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starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da 
je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V 
občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot 
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 419 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih 
je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih 
šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 960 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo 
okoli 430 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 47 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je 
bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let–64 let 
(tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. 
delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v 
povprečju 13,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med 
brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za 
približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 21 %. Vsak 
19. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da 
je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Vrednost bruto investicij v nova 
osnovna sredstva v občini (1.976 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na 
prebivalca). V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56% 
stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več).Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2. Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 
let. 
 
V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 41.700 prihodov in 251.500 
prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,4 % vseh prihodov in 2,8 % vseh prenočitev turistov v državi. 
 
Socio-ekonomski podatki širšega območja občine 
 
V nadaljevanju so pomembnejši socio-ekonomski parametri občine podani še v grafični obliki (vir: statistični 
atlas SURS). Za primerjavo so prikazani tudi podatki za ostale bližnje občine v osrednji vzhodni Sloveniji (glej 
legenda), ki gravitirajo na prometne migracije v občini Rogaška Slatina  
 

           
Gostota prebivalstva - prebivalci na km2. 

 
 

 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeOtroci
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeVrtci
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeUcenci
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeDijaki
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeStudenti
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=IzobrazevanjeDiplomanti
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=SocialnaDenarnaPomoc
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=StanovanjaStevilo
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=StanovanjaSobe
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=StanovanjaPovrsina
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Gostota prebivalstva znotraj občine (prebivalci na km2). 

 

 Povprečna starost prebivalcev – v letih. 
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 Skupni prirast (seštevek naravnega in selitvenega prirasta) – prirast na 1000 prebivalcev. 

 

              
Stopnja aktivnosti (% aktivnih prebivalcev med delovno sposobnimi prebivalci). 

 

               
Stopnja registrirane brezposelnosti (% brezposelnih prebivalcev med delovno sposobnimi prebivalci). 
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Indeks mesečne neto plača (indeks 100 pomeni povprečno plačo v RS). 

 

   
Vključenost otrok v vrtce (% otrok, glede na skupno število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let). 

 

 Število podjetij – od leta 2006 dalje (število na 1000 prebivalcev). 
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Gostota cestnega omrežja (km cest na km2). 

2.4.  Motorizacija 

 
Motorizacija je prav tako pomemben vir informacij, ki jih moramo nujno vključevati in upoštevati v vseh 
fazah prometnega planiranja in analiziranja. Le ta nam nakazuje smer pri odločanju v zvezi z bodočim 
odvijanjem prometa in ostalimi socio-ekonomskimi dejavnostmi, ki so soodvisne od prometa. Lastništvo 
osebnih avtomobilov ali stopnjo motorizacije praviloma izražamo s številom osebnih avtomobilov na 1000 
prebivalcev. Osebni avtomobil je cestno motorno vozilo razen motornih koles, namenjeno za prevoz 
potnikov, z največ devetimi sedeži (vključno z voznikovim). Število osebnih avtomobilov je opredeljeno z 
vozili, ki so na določen dan registrirana v državi in lahko uporabljajo ceste, odprte za javni promet.  Lastništvo 
osebnih avtomobilov je kazalec, ki je tesno povezan z njihovo rabo oziroma z obsegom »avtomobilnosti« ter, 
predvsem na urbanih območjih, tudi z zastoji. Promet z osebnimi avtomobili v Sloveniji v zadnjih 10 letih v 
povprečju narašča, javni promet pa upada. Vzroki za večanje lastništva avtomobilov so predvsem predstave 
o večji fleksibilnosti in izboljšani mobilnosti ter nizki kakovosti javnega potniškega prometa. Delež slovenskih 
gospodinjstev, ki razpolagajo z osebnim avtomobilom se je leta 2007 povzpel na 80 %. Na drugi strani pa je 
število potnikov v mestnem javnem potniškem prometu skoraj polovico nižje kot leta 1990.  
 

Graf: Razvoj števila osebnih vozil in prebivalcev na državni ravni 3. 

 
                                            
3
 Vir: Raziskave – Statistika, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, 2008; Statistični letopisi          

         Republike Slovenije 1993–2008, Statistični urad RS. 
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Analizo registriranih vozil, ki je najboljši pokazatelj trendov stopnje motorizacije lahko določimo s pomočjo 
statističnih podatkov registriranih vozil po upravnih enotah (UE). Teritorij UE Šmarje pri Jelšah, kamor spada 
tudi občina Rogaška Slatina zajema širše območje od območja obdelave v prometni študiji, a lahko dokaj 
verjetno predvidevamo, da se omenjeni kazalci v veliki meri reflektirajo tudi na območju mesta/občine 
Rogaška Slatina. 
 

Tabela: Število registriranih vozil v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah (2004-2010) 4. 
 

  Fizične osebe Pravne osebe Skupaj 

faktor 
spremembe 

glede na prejšnje 
leto 

 
2004 16.210 739 16.949   

 2005 16.939 733 17.672 1.043 
 2006 18.280 767 19.047 1.078 
 2007 17.959 2.453 20.412 1.072 
 2008 18.582 2.951 20.910 1.024 
 2009 17.959 2.453 20.412 0.976 
 2010 19.235 3.235 22.470 1.101 
 

    
1.063 povprečje 

 
 

Graf: Trend števila registriranih vozil v Upravni enoti Šmarje pri Jelšah (2004-2010). 
 

 
 
Razen v obdobju od 2007 do 2009, je zaznati konstantno rast povprečne letne stopnje rasti števila 
registriranih vozil v analiziranem obdobju.  
 

                                            
4
 Vir: Ministrstvo za notranje zadeve. 
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Količnik števila prebivalcev in števila registriranih vozil po upravnih enotah v RS (št. ljudi/motorno vozilo). 
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3. RAZVOJ PROMETNEGA MODELA 

 
3.1. Splošno  

 
V tem poglavju bo podan opis uporabljenih tehnik prometnega modeliranja. Za potrebe izdelave mezo 
prometnega modela je bilo uporabljeno programsko orodje Visum 12.0, ki lahko integrira več podzvrsti 
prometa v en skupen model (npr. osebni, javni in tovorni promet). Modelirano prometno omrežje mora kar 
najbolj posnemati obstoječo prometno infrastrukturo in povprečno vsakodnevno odvijanje prometa, ki se 
pojavlja na omrežju. Merodajen je povprečen delovni dan (izven časa počitnic).  
 
V prometnem modelu nam posamezen statični element modela (linki, vozlišče, cona in konektor) nadomešča 
elemente prometne infrastrukture v realnem prostoru tako, da cestne/železniške povezave nadomeščajo 
»linki« (links), križišča so modelirana z »vozlišči« (nodes), prometna potovanja so generirana v »prometnih 
conah« (zones), izvori in ponori potovanj pa s »konektorji« (conectors). Skladnost vseh navedenih elementov 
nam predstavlja kvaliteten prometni model, ki ustrezno replicira prometno omrežje na območju obdelave. 
 
Vozlišča (nodes): 
V prometnem modelu vozlišča predstavljajo križišča z vsemi njihovimi karakteristikami. Ključni podatki so: 
kapaciteta celotnega vozlišča (capacity), izgubljeni čas zaradi vozlišča (t0), vrsta prometne ureditve (semafor, 
krožno križišča, »stop« znak), potek glavne smeri (major flow), možne smeri vožnje in kapacitetne omejitve 
zavijalnih prometnih tokov (turns). 
 
Cestne povezave (links): 
Cestne povezave predstavljajo cestne/železniške odseke med posameznimi križišči, z vsemi njihovimi 
karakteristikami. Ključni podatki za dane elemente so: dolžina povezave (lenght), hitrost neoviranega 
prometnega toka (v0), število pasov, kapaciteta ter zaprtost/odprtost povezave za določen segment prometa 
(npr. prepoved vožnje na določenih odsekih za tovorni promet).  
 
Prometne cone (zones): 
V prometnem modelu cone predstavljajo prostorsko zaključene celote, ki jim določimo lastnosti prometnih 
teženj. Ključni podatki za cone so: lokacija cone ter generacija/atrakcija potovanj, ki jih cona povzroči 
(origin&destination trips). Za vsako cono je potrebno določiti socio-ekonomske parametre, ki v največji meri 
določajo, koliko prometa »gre« v/iz cone (število in struktura prebivalcev, število delovnih mest po 
dejavnosti, prisotnost t.i. posebnih generatorjev prometa kot so šole, zdravstvene ustanove, trgovski centri 
ipd.). 
 
Konektorji (conectors): 
Konektorji predstavljajo v prometnem modelu izvore in ponore conskih potovanj. Ključni podatki so dolžina, 
delež conskega prometa, zaprtost/odprtost povezave za določen segment prometa. 
 
Prometni model bo podajal rezultate v več enotah in sicer: 
 

 Celodnevne prometne obremenitve (Povprečen Dnevni Promet), ki se med ostalim uporabne kot 
vhodni podatek za potrebe npr. projektiranja voziščne konstrukcije, omilitvenih ukrepov za okolje 
(hrup, prašni delci), javne cestne razsvetljave ipd.  

 

 Za kapacitetne analize križišč (analiza sedanjega in bodočega prometa v križiščih glede na obstoječo 
geometrijo) pa bodo podane prometne obremenitve na nivoju koničnih ur (jutranja in popoldanska 
konična ura).   
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3.2. Metodologija izdelave mezo prometnega modela 
 
V poglavju bo podan opis posameznih stopenj/metod modeliranja, v sklopu izdelave 4-stopenjskega 
prometnega modela (ločeno za notranji in zunanji promet osebnih vozil ter ločeno za lahki in težki tovorni 
promet in avtobuse). Pred pričetkom 4-stopenjskega procesa modeliranja je potrebno analitično pripraviti 
vse potrebne vhodne podatke. Le ti se nanašajo na demografske, socio-ekonomske in prometne 
karakteristike na območju obravnave tj. občine Rogaška Slatina in detajlneje po prometnih conah / naseljih 
znotraj območja obdelave.  
 
Definicija namena potovanj (activities) 
V skladu s projektno nalogo je potrebno upoštevati vsaj 4 namene potovanj. Upoštevani so bili sledeči 
nameni potovanj: dom-služba, dom-trgovina, dom-šola (izobraževanje) ter dom-prosti čas (ostalo).    
 
Definicija skupin prebivalstva (groups) 
Nadalje je potrebno prebivalstvo, ki živi na širšem območju obdelave (teritorij občine) razdeliti na čim bolj 
homogene skupine. Namen porazdelitve na homogene skupine je, da lahko glede na karakteristike 
posamezne skupine prebivalstva določimo (simuliramo) »prometno obnašanja«. Npr. zaposlen segment 
prebivalstva, ki so tudi lastniki osebnega vozila, imajo povsem drugačne mobilne potrebe/navade, glede na 
količino, namen in tudi čas potovanj od npr. upokojencev z osebnim vozilom.  
 
Glede na izhodišče naloge in pričakovane rezultate prometnega modela, je v modelu uporabljena 
porazdelitev prebivalstva na homogene skupine sledeča:  

- zaposleni z osebnim vozilom, 
- nezaposleni z osebnim vozilom, 
- upokojenci z osebnim vozilom in 
- študentje z  osebnim vozilom. 

 
Z dano delitvijo se torej »motoriziran del« prebivalstva na splošno razdeli glede na delovno aktivnost v 
povezavi z lastništvom osebnega vozila.  
 
Definicija ravni prometnega povpraševanja (demand strada) 
Določitev ravni oz. razredov prometnega povpraševanja je kombinacija oz. logična povezava namena 
potovanj in skupin prebivalstva. Glede na namen potovanj in skupine prebivalstva je teoretično možno 16 
različnih kombinacij. V sklopu tehnike modeliranja prometnega modela je potrebno definirati le logične 
kombinacije/povezave, ki se jih tudi aktivno upošteva. Npr. segment upokojenega prebivalstva in namen 
potovanja dom-služba ni logičen in se ga ne upošteva. Enako velja za več ostalih različnih parov. Po logični 
presoji je bilo upoštevanih 10 kombinacij/ravni prometnega povpraševanja za osebni promet. 
 
Prometni coning 
Socio-demografske značilnosti raziskovanega prostora so skupaj z ekonomskimi značilnostmi osnova za 
postavitev prometnega modela. V prometnem modelu se uporabi družbeno-ekonomske značilnosti prostora 
za opredelitev lokacije in obsega generacije/atrakcije potovanj. Za produkcijo potovanj je pomembna 
predvsem demografska struktura, za atrakcijo potovanj pa ekonomska struktura prostora. Namen prometnih 
con je razdelitev obravnavanega območja glede namenske rabe in smeri potovanj.  
 
Pri določevanju prometnih con je potrebno težiti k čim večji homogenosti posamezne cone (stanovanjska 
cona, poslovna cona, trgovinsko-storitvena cona ipd.) ter kompatibilnosti s prometnim omrežjem (meje med 
manjšimi conami praviloma predstavlja element prometnega omrežja). V kolikor homogenosti cone ni 
možno določiti se določi »kombinirana« cona (stanovanjsko-poslovna, stanovanjsko-storitvena itd.), kar je bil 
glede na široko območje obdelave relativno pogost pojav.  
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Na ožjem vplivnem območju so se predvidele notranje bolj podrobne prometne cone (urbani del občine),z 
oddaljevanjem od mesta Rogaška Slatina pa prometne cone naraščajo, glede na statistične podatke 
praviloma na nivo večjih naselij ali več naselij skupaj. Na »vhodih/izhodih« iz območja občine Rog. Slatina so 
bile določene zunanje (eksterne) cone. Le te predstavljajo izvor in/ali ponor zunanjega prometa, torej 
prometa, ki ima začetek/cilj potovanja izven območja občine oz. območje občine le prevozijo (tranzit).  
 
Pri določanju atributov notranjih con se je izhajalo predvsem iz statističnih podatkov pridobljenih s strani 
Statističnega urada RS ter s pomočjo naročnika in njihovega lokalnega poznavanja območja.  Na podlagi teh 
podatkov sta bili definirali produkcija (izvor) in atrakcija (cilj) števila potovanj po posameznih prometnih 
conah, kar bo podrobneje opisano v nadaljnjih poglavjih. 
 
Osnovo za določevanje produkcije in atrakcije notranjega prometa so bile osebe. To pomeni, da je bilo, kot 
že omenjeno, prebivalstvo razdeljeno v čim bolj homogene segmente/skupine, za katere lahko določi 
(predvidi, projicira) vzorec prometnega obnašanja. Homogene skupine prebivalstva so bile tvorjene glede na 
socialni status (zaposleni, nezaposleni, upokojenci ali študenti) v povezavi z lastništvom osebnega vozila 
(osebe z vozilom). Prometne obremenitve na cestnem omrežju »povzročajo« lastniki osebnih vozil, socialni 
status določene osebe pa predstavlja osnovo za preučevanje namena posameznih potovanj (vožnja v/iz 
službo, v/iz šolo, prosti čas, trgovina,…). 
 
V nadaljevanju so podani socio-ekonomski podatki po prometnih conah z opisom metodologije določevanja 
atributov ter grafični prikaz le teh, skupaj s konektorji (povezovalni člen prometnih con in prometnega 
omrežja). Opis atributov za določevanje karakteristik prometnih con (poimenovanje stolpcev v tabeli): 
 
$ZONE:NO – številka prometne cone  
 
NAME – ime cone (ime cone določenih naselij lahko zajema več bližnjih oz. zalednih naselij) 
 
Prebivalci – število prebivalcev v coni (vir: SURS in ostalo).  
 
Gospodinjstva – število gospodinjstev v coni (vir: SURS in ostalo). 
 
PVel_gosp – povprečna velikost gospodinjstva (št.prebivalcev/št. gospodinjstev) 
 
ZAP – število zaposlenih v prometni coni (vir: Poslovni imenik RS 2012) 
 
ZzA – zaposleni z avtom (število zaposlenih, ki so lastniki osebnega vozila). Delež izhaja iz baze statističnih 
podatkov ter predvsem iz raziskave o prometnih navadah prebivalstva SV Slovenije5.  
 
NZAP – število nezaposlenih v prometni coni (vir: SURS) 
 
ZzA – nezaposleni z avtom (število nezaposlenih, ki so lastniki osebnega vozila). Delež izhaja iz baze 
statističnih podatkov ter predvsem iz raziskave o prometnih navadah prebivalstva SV Slovenije.  
 
UPOK – število upokojencev v prometni coni (vir: SURS) 
 
UzA – upokojenci z avtom (število upokojencev, ki so lastniki osebnega vozila). Delež izhaja iz baze 
statističnih podatkov ter predvsem iz raziskave o prometnih navadah prebivalstva SV Slovenije. 
 
studenti  - število študentov v coni (vir: SURS) 
 

                                            
5
 Raziskava prometnih navad prebivalstva SV Slovenije, Lineal d.o.o. & GfK d.o.o, december 2011 (N=750 oseb).  
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SzA – študenti z avtom (število študentov, ki so lastniki osebnega vozila). Delež izhaja iz baze statističnih 
podatkov ter predvsem iz raziskave o prometnih navadah prebivalstva SV Slovenije. 
 
učitelji SŠ - število srednješolskih učiteljev v coni (vir: SURS). Dan podatek služi kot vhodni podatek za 
določevanje atrakcije cone iz vidika potovanja dijakov. 
 
Delovna mesta  - število vseh delovnih mest v prometni coni (vir: SURS in Poslovni imenik RS). 
 
DM_1 – število delovnih mest v primernem sektorju (kmetijstvo, gozdarstvo, ipd.) 
 
DM_2 – število delovnih mest v sekundarnem sektorju (industrija, gradbeništvo ipd.) 
 
DM_3 – število delovnih mest v tercialnem sektorju (promet, trgovina, storitve, turizem ipd.) 
 
DM_4 – število delovnih mest v kvartalnem sektorju (šolstvo, kultura, javna uprava, zdravstvo ipd.) 
 
Delitev delovnih mest po sektorju dela je bila narejena na podlagi statističnih podatkov, ki so na voljo na 
državnem nivoju, pri čemer se je pri delitvi delovnih mest upoštevala ekonomsko in  geografske značilnosti 
cone in tudi poznavanje okolja s strani naročnika. 
 
Prodajne_površine – (neto prodajne površine) podatki so bili pridobljeni s pomočjo meritev na DOF 
posnetku in v sodelovanju z naročnikom. Zajeti so večji trgovski centri. 
 
Hoteli_sobe – (število hotelskih sob v neki coni) podatki so bili pridobljeni s pomočjo turistične statistike in 
upravljavcev hotelov ter v sodelovanju z naročnikom. 

Tabela: Socio-ekonomski podatki notranjih prometnih con. 
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Prikaz območja prometnih con in obravnavanega cestnega omrežja (s konektorji na cestno omrežje)  
 

 
Prikaz celotnega območja. 

 

 
Vzhodni del območja obdelave. 
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 Zahodni del območja obdelave. 
 

Južni del območja obdelave. 
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Središče mesta Rog. Slatina. 

 

 
Območje »Steklarska-Kidričeva«. 

 
 
 



36 
 

Grafični prikaz socio-ekonomskih značilnosti preučevanega območja 
 
V nadaljevanju so grafično prikazani primeri pomembnejših socio-ekonomskih vhodnih podatkov za 
preučevano območje. Prikaz je podan s pomočjo tortnih grafov za vsako izmed notranjih prometnih con. Z 
danim prikazom se lahko dobi »hiter vtis« glede karakteristik prometnih con (pretežno delovne, bivalne ali 
mešane cone, lokacije vzgojno-izobraževalnih ustanov, razdelitev delovnih mest glede na sektorje dela ipd). 
Legenda je podana v zgornjem desnem kotu. 
 

 
Prikaz razmerja prebivalstvo/delovna mesta po notranjih conah. 

 
Prikaz razmerja zaposleni/nezaposleni/upokojenci/študenti po notranjih conah. 
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Prikaz razmerja po vrsti delovnih mest po notranjih conah (primarni, sekundarni, tercialni in kvartalni 

sektor). 
 

 
Prikaz prodajnih površin in hotelskih kapacitet po notranjih conah. 
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Generacija prometnih con (promet osebnih vozil) 
 
Namen 1. modelirnega koraka generacija prometa (potovanj), je določitev števila potovanj, ki jih določena 
prometna cona »povzroči«. V danem koraku se torej pretvori vhodne socio-ekonomske podatke (št. 
prebivalcev, št. delovnih mest ipd), ki veljajo za posamezno prometno cono, v število potovanj. Rezultat 
generacije prometnih con je torej določitev produkcije in atrakcije potovanj za vsako prometno cono, za vsak 
namen potovanja ter za vsako skupino prebivalstva (demand strada).  
 
Produkcija po prometnih conah tj. potovanja, ki se začnejo v posamezni coni je odvisna od števila in 
segmenta prebivalstva. Več je prebivalcev v določeni coni, več potovanj se začne v coni. Nasprotno je 
atrakcija prometne cone odvisna od dejavnikov, ki povzročajo atrakcijo potovanja t.j. število potovanj, ki 
imajo v določeni prometni coni konec potovanja. Atrakcija je odvisna od delovnih mest, prodajnih površin, 
površin za prosti čas ter prisotnosti izobraževalnih inštitucij. Več je danih atrakcij v neki coni, več potovanj se 
konča v tej coni. Za promet osebnih vozil so bile upoštevane sledeče stopnje oz. pretvorbeni faktorji 
produkcije in atrakcije prometnih con, glede na namen potovanja: 
 

Tabela: Pretvorbeni faktorji produkcije in atrakcije prometnih con glede na socio-ekonomske podatke. 

Namen potovanja Faktor produkcije Faktor atrakcije 

Izobraževanje študenti z avtom študenti * 0.5  

Dom-prosti čas nezaposleni z avtom nezaposleni z avtom * 0.4 
0.04 * prodajne površine + 0.07 * 

površine prosti čas 

Dom-prosti čas študenti z avtom študenti * 0.6 
0.04 * prodajne površine + 0.07 * 

površine prosti čas 

Dom-prosti čas zaposleni z avtom zaposleni z avtom * 0.2 
0.05 * prodajne površine + 0.04 * 

površine prosti čas 

Dom-trgovina nezaposleni z avtom nezaposleni z avtom * 0.55 0.04 * prodajne površine 

Dom-trgovina zaposleni z avtom zaposleni z avtom * 0.2 0.04 * prodajne površine 

Dom-trgovina upokojenci z avtom upokojeni z avtom * 0.45 0.05 * prodajne površine 

Dom-služba zaposleni z avtom zaposleni z avtom * 1.15 1 * delovna mesto 

  ne dom-trgovina (potovanje nevezano 
na dom) zaposleni z avtom 

zaposleni z avtom * 0.75 
0.05 * prodajne površine + 0.07 * 

površine prosti čas 

 
Pretvorbeni faktorji produkcije in atrakcije prometnih con so bili določeni na podlagi sledečih predpostavk: 
priporočila izdelovalca programske opreme PTV ter strokovne literature za določevanje produkcije/atrakcije 
glede na namembnost in površino objektov - ITE Trip Generation Rates  -  8th Edition in izvedene raziskave 
prometnih navad med prebivalstvom SV Slovenije (december 2011, Lineal d.o.o.&GfK d.o.o., N=750). 
 
Generacija prometnih con (promet tovornih vozil) 
 
Za blagovni promet oz. tovorni promet je na voljo manj strokovnih parametrov, ki bi analizirali produkcijo in 
atrakcijo prometnih con. Za območje Slovenije (še) niso bili izdelani tovrstni parametri. Tovorni promet bo 
modeliran na podlagi števila delovnih mest po zaposlitvenih sektorjih, ki predstavljajo logično povezavo z 
količino tovornega prometa. Količina tovornega prometa je namreč v neposredni povezavi s številom 
delovnih mest (več je delovnih mest, več je tovornega prometa) in še bolj z vrsto delovnega mesta (sektor 
dejavnosti, ki se opravlja). Največ tovornega prometa povzročijo sekundarne dejavnosti (industrija, 
gradbeništvo), najmanj pa primarne dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo). Količina tovornega prometa je poleg 
števila delovnih mest v neki coni, vezana tudi na število prebivalcev (nekomercialen tovorni promet npr. 
prevoz odpadkov, servisne dejavnosti ipd.). Produkcija/atrakcija je bila izvedena z povzetimi tujimi faktorji6:  

                                            
6
 Vir: deloma prilagojeno glede na Calibration Report for the TPB Travel Forecasting Model (National Capital  Region 

Transportation Planning Board Metropolitan Washington Council of Governments, 2011) 
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Produkcija in atrakcija notranjih con (namen potovanja dom-služba). 

 

 
Produkcija in atrakcija notranjih con (namen potovanja dom-trgovina). 
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Distribucija prometnih con (notranji promet) 
 
Rezultat v 1. koraku modeliranja t.j. generacija prometa dejansko ne predstavlja števila potovanj med 
conami, temveč le količino »začetkov in koncev« potovanj. Podatki oz. rezultati generacije prometa so 
osnova za 2. korak prometnega modeliranja – distribucijo potovanj.  
 
Distribucija torej pomeni porazdelitev potovanj med prometnimi conami. Pri tem imajo največji vpliv sledeči 
pojmi: 

- upor (impedance): predstavlja energijo, ki se jo porabi za potovanje, torej od začetka/izvora 
potovanja do konca/ponora potovanja. Upor je na splošno odvisen od razdalje in potrebnega časa 
potovanja. Večja je razdalja, daljši je načeloma čas in večji je upor med dvema prometnima conama. 
 

- privlačnost (attractiveness): predstavlja atraktivnost določene prometne cone, glede na ostale. Npr. 
cona z veliko delovnimi mesti, ali z veliko prodajnimi površinami je bolj privlačna od cone z malo 
delovnimi mesti oz. prodajnimi površinami. 
 

- Uporabnost/korist (utility): predstavlja korist (pozitivni benefit) izbire določene cone pred neko 
drugo prometno cono. Uporabnost je načeloma odvisna od časa potrebnega za potovanje ter 
stopnje privlačnosti določene cone. 
 

- Število potovanj glede na čas trajanja  (trip lenght frequency): predstavlja število potovanj   
razvrščenih glede na čas potovanja. Večina potovanj traja do 20-30 min. Z naraščanjem potrebnega 
časa za potovanje delež upada (npr. potovanja, ki trajajo nad 90 minut predstavljajo le nekaj % vseh 
potovanj). 

 
Graf 3-1: Shematski prikaz izhodiščnega deleža  potovanj glede na čas trajanja le teh – območje SV Slovenije  

(vir: Raziskava prometnih navad prebivalstva SV Slovenije). 

 
 
Distribucija potovanj je bila izdelana po metodi gravitacijskega modela (gravity model). Dana metoda 
distribuira produkcije in atrakcije sorazmerno glede na privlačnost med dvema prometnima conama in 
obratno sorazmerno glede na upor med conama. Torej, bolj privlačne cone »dobijo« več potovanj, podobno 
velja tudi za bližnje cone.  
 
Število potovanj med conami je bilo definirano s sledečo empirično obliko gravitacijskega modela: 

 

 

kjer je: 
Pi – produkcija cone i 
Aj – atrakcija cone j 
Fij – upor med conama i in j 
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Za določitev funkcije upora je bila izdelana matrika potovalnih časov med conami. Časi potovanj med conami 
so bili preverjeni glede na dejanske razdalje. Funkcijo upora v koraku modeliranja distribucije, je moč določiti 
z različnimi verjetnostnimi funkcijami (logit, Kirchhoff, gamma, BoxCox …).  
 
Izbrana je bila logit (imenovana tudi eksponentna) verjetnostna funkcija. 

 
logit verjetnostna funkcija = e(cU) 

 
kjer je:  
U – upor med conama 
c – funkcijski parameter 
 
Za večino ravni prometnega povpraševanja je bila uporabljena vrednost c=-0.07. Omenjeno ne velja za 
potovanja dom-služba, kjer je bila uporabljena vrednost c=-0.03 (zakonitost privlačnost med conami v 
primeru delovnih mest ni enaka kot v ostalih namenih potovanj, ki so vezana na nakupe, izobraževanje ali  
prosti čas).   
 

Graf: Prikaz verjetnostne odvisnosti med uporom (y-os) in uporabnostjo (x-os) med conami pri vrednosti 
c=-0.07. 

 
 
Kot je razvidno iz zgornjega grafa velja, da z naraščanjem uporabnosti (koristi) med dvema prometnima 
conama upada upor med njima. 
 
 
Izbira uporabe prometnega sredstva – mode choice (notranji potniški promet) 
 
Izbira vrste prometnega sredstva je 3. stopnja v prometnem modeliranju. V odvisnosti od lokacije v prostoru 
so na voljo različna prevozna sredstva (npr. v urbanih območjih osebni promet in javni promet). Izbira 
prometnega sredstva se določi za vsako potovanje, določeno v predhodnem modelirnem koraku – 
distribuciji. Podobno kot v koraku generacije prometa, je tudi določevanje izbire prometnega sredstva 
bazirano na konceptu uporabnosti (koristi) posameznega prometnega sredstva.  
 
Izbira prometnega sredstva je odvisna od veliko faktorjev, predvsem pa od tega: bližina postajališča za javni 
promet, ali je za smer potovanja javni promet na voljo, ali ima posameznik osebno vozilo, velikosti in števila 
osebnih vozil v gospodinjstvu iz katerega oseba izhaja ter seveda kvalitete/stopnje razvitosti javnega 
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prometnega sistema. Delež uporabnikov javnega potniškega prometa narašča npr. z večanjem frekvence 
prihodov vozil javnega prometa (čim krajši čas med dvema voziloma) ter tudi z ugodno ceno vozovnice. Poleg 
naštetih faktorjev vpliva, ki odločajo na izbiro med osebnim in javnim prometom pa so pomembne tudi t.i. 
osebne karakteristike prebivalstva. Najpogosteje uporabljena verjetnostna funkcija za projiciranje uporabe 
osebnega ali javnega prometa je logit verjetnostna funkcija. Vrednost le te predstavlja niz neodvisnih 
spremenljivk, ki zajemajo predhodno opisane faktorje, ki vplivajo na odločitev.  
 
Na splošno lahko logit verjetnostno zapišemo v sledeči empirični obliki: 
 

Px = eUx / eUx + eUy 

 
Kjer je: 
Ux – uporabnost prevoznega sredstva x (npr. osebnega vozila) 
Uy – uporabnost prevoznega sredstva y (npr. vozila javnega prometa) 
Px – verjetnost uporabe prevoznega sredstva x 
 
 
Zunanji promet (potniški in tovorni) 
 
Zunanji promet lahko razdelimo na tranzitni promet (vozila le prevozijo območje obdelave) ter ciljno-izvorni 
promet (vozila imajo le začetek ali cilj potovanja na ožjem območju obdelave). Vsi trije predhodno opisani 
koraki v tehniki modeliranja (generacija, distribucija in izbira prevoznega sredstva) se nanašajo na notranji 
promet, torej promet, ki poteka znotraj območja obdelave (območje občine). Ta potovanja lahko označimo 
kot notranja potovanja, saj je začetek in konec potovanj na (ožjem) območju obdelave. 
 
Zunanje prometne cone oz. zunanji promet, se v skladu s splošno metodologijo izdelave prometnih modelov 
ne modelira na bazi klasičnega 4-stopenjskega modela. Vzrok je »narava prometa« oz. drugačne zakonitosti, 
ki veljajo za zunanji promet. Za modeliranje zunanjega prometa so bile uporabljene druge metode. Tranzitni 
promet je bil analiziran s pomočjo števnim podatkov, ki so na voljo (avtomatski števci na širšem območju 
občine), ciljno izvorni promet pa je bil določen na podlagi poenostavljenega gravitacijskega modela, ki je 
upošteval večja zaposlitvena središča v občini in predhodno prometno obremenjenost cestnih odsekov, ki 
izvira iz notranjega prometa.  
 
 
Prometne težnje 
S pomočjo grafičnih prikazov prometnih teženj lahko shematsko prikažemo razvejanost in količino 
notranjega in zunanjega prometa (osebnega in obeh zvrsti tovornega). Zaradi velike količine podatkov je 
poudarek danega prikaza na usmerjenosti prometnih tokov in deloma na količini (debelina črt, ki prikazujejo 
prometne obremenitve) in manj na dejanskih vrednostih.  
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Težnje prometa osebnih vozil. 

 

 
Težnje prometa lahkih tovornih vozil (do 7 t). 
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Težnje prometa težkih tovornih vozil (nad 7 t). 

 

 Težnje prometa avtobusnih vozil. 
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Težnje prometa vseh vrst vozil. 

 
 
Dodeljevanje prometa na prometno omrežje (assignment) 
 
Prometne obremenitve uporabljene v prometnem modelu (oz. podmodelih) določajo prve tri faze v razvoju 4 
faznega prometnega modela: generacija, distribucija in izbira prometnega sredstva. Prometne obremenitve 
so »definirane« v izvorno-ciljni oziroma t.i. OD matriki potovanj. OD matrike so izdelane ločeno za osebna 
vozila, lahka (do 7.5t) in težka (nad 7.5 t) tovorna vozila ter avtobuse. Upoštevan je bil seveda tudi zunanji 
promet. Dodeljevanje prometa na omrežje torej predstavlja 4.- zadnji korak v prometnem modeliranju. 
 
Promet se med določenim izvirno-ciljnim parom razporeja po različnih poteh. Ko se prometni volumen 
prvotno najbližje poti poveča, se poveča tudi potovalni čas in s tem t.i. »prometni upor«. Prometni (ali tudi 
potovalni) upor se na potovalni poti poveča do določene meje, ko postanejo tudi ostale poti »zanimive za 
potovanje«, čeprav so daljše po dolžini od prvotne poti (seveda v primeru, da obstajajo alternativne poti). Za 
dodeljevanje prometa na omrežje je bila uporabljena t.i. ravnotežna metoda na stohastični osnovi (se 
spreminja glede na čas ali kraje in je v skladu z v nalogi predhodno definiranimi zakoni verjetnosti). 
 
Opisana metoda obremenjevanja je bila najprej izvedena za tovorni promet. Tovorna vozila izbirajo svojo pot 
glede na za tovorni promet odprte cestne odseke in so manj fleksibilni pri iskanju alternativnih poti glede na 
osebni promet. Na tako delno obremenjeno omrežje, je bil nato izveden še »assignment« za osebna vozila. 
Osebna vozila so pri iskanju alternativnih, časovno ugodnejših poti dosti bolj fleksibilna. Zaradi pogostega 
doseganja zgornjih mej kapacitete glavnih prometnih odsekov in predvsem križišč, izbirajo tudi manj 
pričakovane poti. Javni promet (avtobusi) pa se večinoma vrši po vnaprej določenih poteh in urniku (razen 
turističnih avtobusov). 
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Kalibracija prometnega modela 
 
V fazi kalibracije prometni (računski) model kar najbolj približamo dejanskim prometnim razmeram 
(obremenitvem) v realnem okolju. Prometni model se je kalibriral na izhodiščno leto 2012 ter na izhodiščno 
(obstoječe) cestno omrežje. Osnova je bil povprečen delovni dan med tednom in potem ločeno za jutranjo in 
popoldansko konično uro, ko je na prometnem omrežju največ prometa.  
 
Osnova za kalibracijo cestnega prometa predstavljajo izvedene terenske meritve prometa (štetje v 5 križiščih 
in 2 cestnih presekih) ter seveda tudi podatki iz avtomatskih števcev prometa v upravljanju DRSC na 
državnem cestnem omrežju, na območju občine Rogaška Slatina).  
 
Validacija prometnega modela 
 
Dnevne prometne obremenitve na vsakem prometnem omrežju niso nikoli povsem enake, temveč se gibajo 
glede na empirične raziskave v razponu vsaj +/- 10%.  Odstopanje modeliranih obremenitev od štetih na 
večini odsekov cest naj na splošno ne bi presegalo 10%. Pri urnih obremenitvah je dopustno odstopanje 15%. 
Dopustno odstopanje podatkov o prometu je utemeljeno s tem, da bi na podlagi večkratnega zaporednega 
štetja v koničnem obdobju in tudi preko celotnega dne, natančna velikost obremenitev bila zelo malo 
verjetno povsem enako ponovljiva. Natančneje dovoljena odstopanja podatkov prometnega modela glede 
na dejansko stanje predpisujejo mednarodni normativi. Validirajo se posamezni cestni odseki, za katere 
imamo na voljo dejanske podatke o prometnih obremenitvah. Validacija je torej postopek preveritve in 
potrditve ustreznosti kalibriranega prometnega modela in sposobnosti napovedovanja prometnih 
obremenitev. Primerjava dejanskih in modeliranih prometnih obremenitev je bila izvedena s pomočjo 
DMRB7 mednarodno uveljavljenih in priznanih kriterijev, ki podajajo dovoljena mejna odstopanja 
modeliranih obremenitev glede na števne podatke.   
 
S faktorjem korekcije (ustreznosti) je bilo najprej preverjeno razmerje med količino dnevnega prometa v 
modelu ter količino v realnem stanju, ki je bil pridobljen s pomočjo štetja oz. števnih podatkov iz avtomatskih 
števcev. Faktor 1.000 (oz. 0%) pomeni popolno ujemanje. Še sprejemljivi faktorji korekcije znotraj območja 
obdelave lahko znašajo ± 10 % oz. ± 15  za širše okolje. Podanim kriterijem mora ustrezati vsaj 85 % vseh 
preverjenih presekov.  
 
Drugi merodajni faktor pa predstavlja izračun statistične vrednosti GEH, ki predstavlja nekakšno obliko χ2 
statističnega testa, ki vključuje absolutne in relativne napake. Vrednosti za GEH računamo s pomočjo 
sledečega obrazca: 

 

 
kjer sta: 
M – modeliran prometni tok 
Š – števni podatek (realen prometni tok)  
 
 
Validacija prometnega modela je bila torej opravljena po dveh kriterijih, ki skupaj podajata objektivno 
(statistično) oceno ustreznosti osnovnega prometnega modela. Preverjeni so bili vsi preseki omrežja 
(posamezni priključki križišč in dva preseka), na katerih so se izvedle terenske meritve štetja prometa, skupaj 
17 analitičnih presekov. 
  
 

                                            
7
 Vir: Design Manual for Road and Bridges: Traffic Appraisal in Urban Areas, Department for Transport, 1996 
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Tabela: Dnevne obremenitve (24 ur vsa vozila) – validacijsko poročilo. 

 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so po obeh merodajnih kriterijih (korekcijski faktor in GEH manjši od 5) 
dosežene zahtevane vrednosti. Odstopanja modelskih in števnih podatkov so v okviru dovoljenih toleranc. 
Skladno z navedenim lahko ugotovimo, da je osnovni prometni model za cestni promet primeren za 
uporabo ter daje potrebno osnovo za verodostojne izide prometnega vrednotenja.  
 
Doseženo je merilo 88% uspešnosti (GEH manjši od 5), in tudi 88 % uspešnost iz vidika kriterija faktorja 
korelacije (odstopanja ± 10%).   
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3.3.   Grafični prikaz prometnih obremenitev 
 
V grafičnih prikazih za izhodiščno leto 2012 ter plansko dobo 2032 so prikazane prometne obremenitve. 
Ločeno za osebni promet, obe zvrsti tovornega prometa (do in nad 7.5 t), avtobuse ter prometne 
obremenitve v »totalu« tj. vse zvrsti motornega prometa.  
 
V skladu projektno nalogo je podan celodnevni promet na nivoju PDP (povprečni dnevni promet med 
delovniki). Nadalje je podan tudi promet v jutranji in popoldanski konici, za potrebe mikro modeliranja 
prometa, ki je osnova za analizo geometrije ključnih križišč. 
 
Glede na prometno-geografko obliko območja obdelave, bo prikaz podan v dveh delih (zahodno območje in 
vzhodno območje obdelave), kot prikazano na sliki v nadaljevanju. 
 

 
Razdelitev območja obdelave v grafičnih prikazih prometnih obremenitev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zahodni del 

Vzhodni del 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - vsa vozila (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - osebna vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - osebna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – lahka tovorna vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – lahka tovorna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – avtobusi (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – avtobusi (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje jutranja konična ura - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje jutranja konična ura - vsa vozila (vzhodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje popoldanska konična ura - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2012 obstoječe omrežje popoldanska konična ura - vsa vozila (vzhodni del). 
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Prometni scenarij 1 

Opis: 

- nova in na severnem delu rekonstruirana cestna povezava območja »pri občini« z območjem Kidričeve ulice (preko območja »Na livadi«), 

- točen potek trase ceste lahko poda šele izdelana projektna dokumentacija IDZ, ki bo upoštevala višinski potek terena in posledično realne 

gradbeno prometne elemente ceste, 

- v prometnem scenariju je predvidena računska hitrost v=40 km/h   

 

»Shematski« potek trase 

nove cestne povezave. 

Obstoječe stanje (š≈3.0m)

 

 



64 
 

 Obstoječe stanje 2012 (Povprečni dnevni promet).

 Bodoče stanje 2012 (Povprečni dnevni promet). 

Nova oz. rekonstruirana cestna povezava bi 

»nase prevzela« cca. 600 voz/dan. Za enak 

delež bi se razbremenila Kidričeva cesta. 
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Prometni scenarij 2 

Opis: 

- za tovorni promet se prepove vožnja »skozi mesto« t.j. mimo območja zdravilišča.   
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Leto 2012 (Prometni scenarij 2) povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (osrednji del). 

Preusmeritev cca. 120 težkih tovornih 

vozil/dan iz območja centra mesta na 

Kidričevo cesto (vzhodni del mimo Tržišča). 
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4. PROMETNO MODELIRANJE BODOČEGA PROMETA (leto 2032) 
 
4.1. Splošno 

 
 
V skladu s projektno nalogo je potrebno izdelati napovedi prometa za konec planske dobe leta 2032 
(2012 + 20 let). Na osnovi pridobljenih podatkov od naročnika, o načrtovanih dejavnosti na območju 
na območju občine (OPPN, OPN), je bila izdelala generacijska prognoza po posameznih zaključenih 
območjih (conah). Demografske in socio-ekonomske napovedi so prikazane detajlno v nadaljevanju.  
S prognoziranim modelom ter z dopolnjenim prometnim omrežjem so bile izvedene obremenitve za 
posamezne scenarije, kot je razvidno v nadaljevanju.  
 

Shematični prikaz modela za napoved prometa. 
 
 
4.2. Napovedi prometa 
 
Napoved potniškega prometa (osebna vozila) je potrebno izdelati na osnovi demografskih, socialnih, 
ekonomsko-prometnih in ostalih vplivnih verjetnostnih (pod)modelov. S pomočjo napovedi bodoče 
demografske strukture prebivalstva se izdela napoved osebne motorizacije prebivalstva. Podobno 
velja tudi za napovedi tovornega prometa, ki pa morajo upoštevati predvsem bodoče gospodarske 
trende (BDP, delovna mesta). Glede na geografsko lego občine Rogaška Slatina, se bo povzel 
demografski verjetnostni modeli za območje SV Slovenije1. 
 
Demografski (pod)model 
 
Bodoče trendi glede števila prebivalcev in zaposlitvene aktivnosti v povezavi z starostno strukturo 
prebivalstva, pomembno vplivajo na bodoče prometno dogajanje. Velja, da je količina prometne 
mobilnosti ter način le te neposredno povezana z starostno strukturo prebivalstva. Npr. 
poenostavljeno, večji je delež upokojencev,nižja je stopnja motorizacije (večinoma »odpade 2. avto« 
v gospodinjstvu) ter manj voženj se opravi z osebnim vozilom. V nadaljevanju so opisani in analitično 
prikazani demografski verjetnostni modeli/trendi, ki so služili kot osnova za ostale verjetnostne 

                                            
1
 Vir:Makroskopski prometni model iz prometne študije v sklopu Ureditev križanj cest z železnico na odseku 

Pragersko-Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko-Hodoš (št. projekta 1073-
EV, 9/1, Lineal d.o.o., marec 2012) 

Trend gibanja 

motorizacije 

Demografski in ekonomski  

trendi prebivalstva 

Osnovni prometni 

model 2012 

Načrtovano 

cestno omrežje 

Predvidene 

rabe zemljišča 

Prometni model za predvideno 
časovno obdobje (2032).  
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modele, prikazane v nadaljevanju. Trendi so povzeti iz statističnih podatkov, ki so na voljo (SURS in 
EuroStat). 
 

Tabela: % prebivalcev po starostnih razredih za območje Slovenije (srednja varianta projekcije 2). 

leto Prebivalstvo RS 0-14 15-64 65+ 

2008 2.022.644 13.9 70.00 16.10 

2010 2.034.220 13.8 69.50 16.70 

2020 2.058.033 14.2 65.40 20.40 

2030 2.022.872 12.8 61.90 25.30 

2040 1.957.942 12.1 58.90 29.00 
 

Graf: prikaz trenda deleža prebivalcev po starostnih razredih za območje Slovenije (srednja 
varianta projekcije po EuroStat-u).

 
 
Na voljo so tudi statistični demografski trendi za območje vzhodne Slovenije (statistična delitev 
države na vzhod in zahod).  
 

Tabela: delež in število prebivalcev nad 65 let za območje vzhodne Slovenije (srednja varianta 
projekcije 3). 

leto Vzh_Slo 65+ delež 

2009 1.087.708 23.2698 0.21 

2016 1.090.448 27.7388 0.25 

2021 1.084.586 30.8228 0.28 

2026 1.071.252 33.5521 0.31 

2031 1.052.595 35.6031 0.34 

2036 1.034.263 37.7795 0.37 
 
 

                                            
2
 Vir: Prebivalstvo Slovenije danes in jutri »Projekcija prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo«, SURS, julij 2009 

 
3
Vir:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05U2006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivl 

stvo/45_projekcije/10_05U20_europop_2008/&lang=2 
 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05U2006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivl%20stvo/45_projekcije/10_05U20_europop_2008/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05U2006S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivl%20stvo/45_projekcije/10_05U20_europop_2008/&lang=2
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Socio-ekonomski (pod)modeli 
 
Socio-ekonomski modeli, ki se nanašajo na velikost gospodinjstva, prihodke gospodinjstva in število 
osebnih vozil na gospodinjstvo (stopnja motorizacije) so ene izmed osnov pri določevanju/projekciji 
generacije potovanj po prometnih conah in tudi napovedi (verjetnosti) uporabe prometnega sredstva 
v nadaljnjih korakih, s pomočjo multivaritne analize. Osnova vseh napovedi v modelu so osebe. 
 
S pomočjo omenjenih (pod)modelov, je bilo na nivoju prometnih con porazdeljeno število 
gospodinjstev (prebivalstva)  po deležu na potrebne kategorije, izhajajoč iz pridobljenih povprečnih 
vhodnih statističnih podatkov: 

a) velikost gospodinjstev (1, 2, 3 ali 4+ oseb/gospodinjstvo), 

b) prihodki gospodinjstva po članu (prihodki po ekonomskih razredih) ter 

c) št. osebnih vozil na gospodinjstvo »stopnja osebne motorizacije« (0,1,2, ali 3+ 

vozil/gospodinjstvo). 

Navedeni socio-ekonomski (pod)modeli v nadaljevanju so agregirane oblike in so sestavljeni iz več 
krivulj, katerih skupne vrednosti omogočajo določitev posameznih deležev, ki jih potrebujemo kot 
osnovo za nadaljnje modeliranje prometa. Funkcije krivulj v posameznem (pod)modelu uporabljajo 
enako neodvisno spremenljivko (npr. predviden povprečni delež v celoti) in odvisno spremenljivko, ki 
predstavlja delež posameznega segmenta glede na neodvisno spremenljivko (npr. delež določenega 
tipa gospodinjstva, glede na celoto).  
 
Velikost gospodinjstev 
 
Podmodel velikosti gospodinjstva predstavlja model »skupnih deležev« in je sestavljen iz štirih 
»krivulj«, s pomočjo katerih se definira število gospodinjstev po posameznih kategorijah velikosti, na 
osnovi definirane povprečne velikosti gospodinjstva.  
 
Osnova porazdelitve vseh krivulj je enaka neodvisna spremenljivka (povprečna velikost 
gospodinjstva), medtem ko odvisno spremenljivko predstavlja delež posamezne kategorije 
gospodinjstva (glede na velikost). Grafični prikaz (pod)modela je prikazan na spodnjih grafih. 
Povprečna velikost gospodinjstva v izhodiščnem letu v občini Rogaška Slatina je 3.1 člana. 
 

Graf: Grafični prikaz podmodela »velikosti gospodinjstva« - črtni graf (delež posameznih 
gospodinjstev glede na povprečno velikost).
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Graf: Grafični prikaz podmodela »velikosti gospodinjstva« - palični graf (delež posameznih 
gospodinjstev glede na povprečno velikost). 

 
 
Prihodki gospodinjstev 
 
Tudi (pod)model prihodkov gospodinjstev je agregiran model podobne oblike, kot (pod)model 
velikosti gospodinjstva. Namen danega modela je določitev deleža gospodinjstev glede na prihodke 
(nizki, povprečni, nadpovprečni), pri čemer se kot osnova vzame povprečna vrednost.  
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila občini Rogaška Slatina v 
bruto znesku za približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa 
za približno 21 %. Za vzhodno Slovenijo so značilni nižji prihodki od povprečnih v državi (v povprečju 
cca. 90% povprečja), kar je razvidno tudi iz spodnjega grafa in tabele. 
 
Prihodki posameznika oz. gospodinjstva vplivajo na število osebnih vozil na gospodinjstvo in 
posledično na število voženj na dan. 
 
 

Graf: Povprečna mesečna bruto po regijah in glede na državno povprečje (vir: SURS). 

 
 

 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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Prikaz indeksa povprečne mesečne bruto plače po občinah.  
 

Graf: Grafični prikaz (pod)modela »dohodek na člana gospodinjstva« - črtni graf (delež posameznih 
gospodinjstev glede na dohodek na člana).
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Graf: Grafični prikaz podmodela »dohodek na člana gospodinjstva« - palični graf (delež 
posameznih gospodinjstev glede na dohodek na člana).

 
 
Število osebnih vozil na gospodinjstvo 
 
(Pod)model število osebnih vozil na gospodinjstvo je prav tako agregiran model in predstavlja 
določitev deležev gospodinjstev glede na število osebnih vozil po gospodinjstvu.  Glede na povprečno 
število osebnih vozil na gospodinjstvo, lahko na ta način definiramo delež gospodinjstev brez, z enim, 
dvema in več osebnimi vozili. Povprečno število osebnih vozil na gospodinjstvo v SV Sloveniji znaša 
1.73 osebnega vozila.  
 

Graf: Grafični prikaz (pod)modela »število osebnih vozil na gospodinjstvo« - črtni graf (delež 
posameznih gospodinjstev glede na povprečne vrednosti). 
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Graf: Grafični prikaz (pod)modela »število osebnih vozil na gospodinjstvo« - palični graf (delež 
posameznih gospodinjstev glede na povprečne vrednosti). 

 
 
Model (osebne )motorizacije 
 
Model motorizacije mora biti v skladu z zahtevami projektne naloge verjetnostni model, ki omogoča 
modeliranje na ravni gospodinjstev in oseb. Ker so osnova za modeliranje osebnega potniškega 
prometa osebe, bo model motorizacije napovedoval stopnjo motorizacije na osnovi oseb. Kot 
neodvisne spremenljivke pa bodo uporabljeni podatki tudi na nivoju gospodinjstva. Za potrebe 
uporabe sodobnega verjetnostnega modela motorizacije, je bil razvit logit verjetnostni model. Logit 
verjetnostni model sestavljajo specifične konstante, faktorji, ki vplivajo na stopnjo motorizacije in 
njihovi koeficienti. Model in posledično vsi elementi modela, se najprej kalibrirajo na znane podatke, 
ki izhajajo iz statističnih in/ali pridobljenih anketnih podatkov. Verjetnostni model torej napoveduje 
stopnjo motorizacije v obliki logit funkcije izbranega števila spremenljivk in je sestavljen iz več funkcij, 
ki napovedujejo delež oseb z lastnim osebnim vozilom.  
Na splošno je logit verjetnostna funkcija definirana, kot prikazano v spodnjih empiričnih formulah. 
Funkcija oz. odvisnost funkcije (verjetnost) je torej sestavljena iz specifične konstante (β0) ter iz 
linearnih izrazov neodvisnih spremenljivk v odvisnosti od faktorjev, ki vplivajo na stopnjo 
verjetnosti/motorizacije (β1x1, β2x2, …).  Vrednosti funkcije (z) se v naslednjem koraku z namenom 
natančnejše korelacije med vplivnimi faktorji eksponira. Vrednosti funkcije so vedno med 0 in 1. 
 

 

 
 

                           
 

 
Graf: osnovne značilnosti in zapis logit verjetnostne funkcije. 
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Izbrane so bile sledeče neodvisne spremenljivke za katere je najbolj verjetno, da vplivajo na stopnjo 
motorizacije:  

1) povprečna velikost gospodinjstva (z večanjem velikosti gospodinjstva narašča tudi verjetnost 
večje osebne motorizacije), 

2) prihodki na osebo v gospodinjstvu (z večanjem prihodkov narašča tudi verjetnost večje 
osebne motorizacije), 

3) delež upokojencev t.j. prebivalstva nad 65 let (z večanjem deleža upokojencev upada 
verjetnost večje motorizacije, predvsem zaradi življenjskih potreb, občutno manj verjetna sta 
tudi 2 in več osebnih vozil/gospodinjstvo ipd.), 

4) delež delovno aktivnega prebivalstva – zaposlenih (z večanjem deleža zaposlenih se veča tudi  
verjetnost večje motorizacije, predvsem zaradi življenjskih potreb, glede na velikost 
gospodinjstva sta npr. bolj verjetna 2 in več osebnih vozil/gospodinjstvo ipd.). 
 

Projekcije povprečne velikosti gospodinjstva na območju občine Rogaške Slatine, je bila povzeta in 
delno prilagojena glede na napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za 
vhodno Slovenijo. Prikazana je v spodnji tabeli.  
 

Tabela: projekcija povprečne velikosti gospodinjstva (srednja varianta projekcije). 

 leto vzhodna Slovenija Občina Rogaška Slatina 
2010 3.20 3.10 
2016 3.08 2.98 
2020 2.97 2.88 
2025 2.86 2.77 
2030 2.74 2.65 
2032 2.68 2.60 

 
 
Povezava stopnje deleža delovno aktivnega prebivalstva, višine plač in inflacije v ekonomski teoriji 
podaja »Philipsova krivulja«. Na kratko velja v teoriji sledeče; ob nižji stopnji delovno aktivnega 
prebivalstva (torej ob večji brezposelnosti) je mogoča nižja stopnja rasti plač, saj presežena ponudba 
dela vpliva na nižje plače. Povedano tudi drugače, manj je brezposelnih bolj mogoča je višja stopnja 
rasti plač. Na grafu v nadaljevanju (kratkoročna Philipsova krivulja) je prikazan odnos med rastjo plač 
ter rastjo cen (inflacijo) v odvisnosti od deleža (ne)zaposlenih. Podane osnove, so bile upoštevane v 
projekcijah bodočega prometnega »dogajanja«. 
 

Graf: Razmerje med rastjo plač, inflacijo in stopnjo nezaposlenosti »kratkoročna Philipsova 
krivulja4«. 

 

 

                                            
4
 Povzeto po Vpliv rasti plač na inflacijo v Sloveniji (diplomsko delo), Ekonomska fakulteta UL, maj 2002 
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Delež upokojencev in delovnega prebivalstva je bil povzet iz predhodno podanih demografskih 
napovedih. Spodnji graf prikazuje verjetnostno odvisnost stopnje motorizacije glede na naraščanje 
deleža upokojenih prebivalcev - 65+ (za potrebe prikaza grafa so vrednosti ostalih vplivnih faktorjev – 
neodvisnih spremenljivk na nivoju - obstoječega stanja). Torej z naraščanjem starejšega prebivalstva, 
stopnja osebne motorizacije upada. 
 
Graf: Projekcija stopnje osebne motorizacije (y-os) v odvisnosti od deleža upokojenega prebivalstva 

(x-os). 

 
 

Na podlagi prikazanih izhodišč je bila tvorjena logit verjetnostna funkcija, ki je kot neodvisne 
spremenljivke upoštevala velikost in prihodke gospodinjstev v prihodnosti ter delež delovno 
aktivnega in upokojenega prebivalstva v prihodnje. Vsi podatki izhajajo iz uradnih statističnih 
podatkov oz. projekcij (SURS in EuroStat). Tvorjena logit funkcija je bila najprej kalibrirana na 
obstoječe stanje, preverjena je bila seveda tudi logična odzivnost, glede na vrednosti posameznih 
neodvisnih spremenljivk. Na grafu v nadaljevanju so prikazani rezultati projekcije bodoče osebne 
motorizacije na območju občine Rogaška Slatina.  
 

Graf: Projekcija motorizacije na območju Rogaške Slatine - delež prebivalcev (18+), ki so lastniki 
osebnega vozila po časovnih presekih. 
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Verjetnostna krivulja motorizacije prikazuje sledeče trende: 

 obstoječa stopnja motorizacije je že na »zgornji meji«, cca. 75 % prebivalcev (18+ let) ima 
lastno vozilo), 

 v letih do 2016 je pričakovati še določeno rast (+ slabih 5 % več vozil glede na danes), 

 v obdobju 2016-2025 se stopnja motorizacija zelo počasi niža,  

 od leta 2025 do 2035 se stopnja motorizacija nadalje niža, a zelo zmerno. 

 leta 2032, ki predstavlja konec planske dobe bo po projekciji stopnja motorizacije zanašala 
med 68% (torej 68% prebivalcev 18+ bo imelo lastno osebno vozilo). 

 
Kot že omenjeno v poglavju Vhodni podatki, je občina Rogaška Slatina v letu 2012 ena izmed redkih v 
RS, katere število novorojenih je večje od števila umrlih prebivalcev. A ne glede na podano ima 
največji vpliv na trend osebne motorizacije ima predvsem demografski vpliv, torej »staranje« 
prebivalstva, do katerega bo sicer v nekoliko manjši meri kot na državnem povprečju prišlo tudi v 
občini. Staranje prebivalstva se seveda odraža seveda tudi po potrebi po osebnem vozilu ter številu 
voženj.  Kljub vsemu pa na splošno ostaja stopnja osebne motorizacije tudi po letu 2032 na relativno 
visoki stopnji, glede na evropsko povprečje. To je predvsem posledica poselitvene razkropljenosti ter 
koncentracije delovnih mest in izobraževalnih ustanov  v večjih mestih, kar je značilnost celotne 
države. 
 
Napoved zunanjega prometa  
 
Projekcije zunanjega prometa, so bile izdelane sledeče: 

1) Za napoved prihodnjih prometnih tokov so bile upoštevane ekonomske in družbene 
projekcije, ki vplivajo na napovedovanje prometnih tokov v prihodnosti. Smiselno so se 
uporabili faktorji iz multimodalne prometne študije na državnem nivoju5, ki je upoštevala 
gibanje BDP v RS in sosednjih državah - v povezavi  s prometnimi trendi. 

2) Zunanji cestni promet je bil projiciran na podlagi funkcije povprečne letne rasti, ki izvira iz 
ekonomsko-družbenih faktorjev v RS in je podan v tabeli.  

 
Tabela: Koeficienti povprečnih letnih rasti potniškega in tovornega kopenskega prevoza v obdobjih 

2008-2020 in 2020-2030 za Slovenijo in države širše regije proučevanja. 

 

                                            
5
 Vir: »Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji«; Prometni institut 

Ljubljana d.o.o., s partnerji; Ljubljana, januar 2011. 
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Občinski prostorski načrti 
 
Na področju prostorskega načrtovanja so bile v času izdelave prometne študije in prometnega 
modela občine Rogaška Slatina analizirani naslednji prostorski akti: 
 

 Občinski prostorski načrt – OPN ter 
 več Občinskih podrobnih prostorskih načrtov - OPPN 

 
Občinski prostorski načrt – OPN 
 
Predlog OPN je bil dokončno usklajen z Ministrstvom za okolje in prostor in objavljen na spletnem 
strežniku Ministrstva 13. 2. 2012. Obvestilo Občine Rogaška Slatina, da poteka objava na spletu je 
bila posredovana nosilcem urejanja prostora 28. 2. 2012 z namenom, da pridobimo mnenja k 
predlogu. Usklajevanja s pristojnimi ministrstvi so v teku in bodo predvidoma zaključena v mesecu 
septembru 2012. Poleg danih vsebin so bile analizirane tudi vsebine strateškega občinskega 
dokumenta Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, Obvezne strokovne 
podlage za pripravo strategije prostorskega razvoja občine Rogaška Slatina (Api d.o.o. Februar, 2007) 
 
Upoštevajoč izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri prometnem planiranju v prihodnosti je 
povzetek preučitve »OPN gradiva« sledeč: 
 

- Občina Rogaška Slatina je leta 2003 opredelila razvojno vizijo in cilje razvoja občine v 
dokumentu Integralni razvojni program občine Rogaška Slatina. Razvojna vizija občine 
Rogaška Slatina gradi na razvoju dediščine in tradicije mineralnih vod ter steklarstva, s ciljem 
postati turistično središče za zahtevnejše goste ob aktivnem vključevanju podeželja in 
gospodarstva. 

- Predviden je razvoj turistične infrastrukture in storitev na nivoju zahtevnih gostov ter 
pozicionirati Rogaško Slatino v domačem in mednarodnem okolju prek tradicij mineralnih 
vod in oblikovanja stekla. 

- Načrtovana je vzpostavitev oz. nadgradnja obstoječe prometne infrastrukture in 
spremljajočih storitev, z nadstandardnimi pogoji za pešce in rekreativne kolesarje. 

 
Namen ciljev prostorskega razvoja občine Rogaška Slatina definiranih leta 2003, je bil uresničitev 
splošnih ciljev razvoja občine na področju prometne infrastrukture, predvsem: 

o izboljšanje prometnega položaja Rogaške Slatine z razvojem cestnega in železniškega 
omrežja, 

o izboljšanje dostopnosti posameznih programov z izgradnjo novih vpadnic v naselje Rogaška 
Slatina, 

o vzdrževanje kakovosti lokalnega cestnega omrežja in ureditev prometne infrastrukture v 
osrednjem naselju na način, ki bo v večji meri upošteval turistični značaj središča naselja, 

o izgradnja mreže kolesarskih stez in pešpoti, 
o izboljšanje kakovosti cestnega omrežja v občini. 

 
V obdobju 2003-2012 je bilo marsikaj od zadanega izvedeno. Večina ključnih križišče v občini se je 
preoblikovala v krožna križišča (bolj varen in prometno prepusten tip križišča glede na klasično 
geometrijo), na glavni prometni smeri na relaciji Tekačevo-Tržišče je bila vzpostavljena dvosmerna 
kolesarska steza, ki poteka ob trasi državne ceste, a ločeno od površin za motorni promet. Nadalje je 
bila rekonstruirana »severna vpadnica« v mesto R. Slatina (Stritarjeva ulica), marsikje pa so bili 
opravljeni tudi posegi v javno infrastrukturo, ki omogočajo večjo mobilnost gibalno oviranim  ljudem.   
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Urbanistična zasnova (slika zgoraj) ter podrobnejša namenska raba prostora (slika spodaj) na 
širšem območju mesta Rogaška Slatina (vir: strokovne podlage Api d.o.o. , februar 2007). 
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Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN 
 
Sprejeti OPPN 
 

a) Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje urejanja Poslovne cone Tržišče 
 

Načrtovana je izgradnja pritličnega trgovskega objekta ter dveh več stanovanjskih objektov in 
poslovno-stanovanjskega kompleksa v vzhodnem delu območja. Območje obsega velikost ca. 1.7 ha v 
osnovi z poslovno-stanovanjskimi  objekti, ki se (bodo) nahajali južno od lokalne ceste (Kidričeva 
ulica). Poleg stanovanj je dopustno na dano območje umeščati naslednje dejavnosti: poslovne 
(finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve), izobraževanje, 
storitvene (dejavnosti javne uprave, zdravstvo in socialno varstvo, druge javne, skupne in osebne 
storitve, razen dejavnosti javne higiene), trgovske in gostinske (razen dejavnosti hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov). Promet z območja OPPN se bo navezal na Kidričevo ulico, ki je kategorizirana 
občinska cesta (LC 356 070), preko novega trikrakega križišča z urejenim pasom za leve zavijalce na 
lokalni cesti in po rekonstruiranem obstoječem kraku Kidričeve ulice. 
Predvidena je ureditev parkirne ploščadi s 89 parkirnimi mesti (PM) za osebna vozila pred trgovskim 
objektom, 40 PM v garaži in 60 PM na parkirni cesti večstanovanjskih stavb. Skupaj je torej 
predvideno 189 PM. 

Lokacija in ureditvena situacija OPPN Poslovne cone Tržišče. 
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b) OPPN širitve zdraviliškega jedra 

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, severovzhodno od obstoječega 
Zdravilišča. Velikost območja urejanja je ca. 7 ha. Na južnem delu območja je predvidena gradnja 
hotela, zahodno od hotela je predvidena izgradnja kulturno – turističnega središča, nad hotelom je 
predvidena izgradnja 8 apartmajskih objektov in obnova ter dozidava obstoječega Hotela Boč. 

Lokacija in ureditvena situacija OPPN širitve zdraviliškega jedra. 
 

Na severnem delu območja je načrtovanih 8 objektov, v vsakem sta 2 apartmaja. Parkirišča za goste 
hotela so v podzemni garaži, ki je del hotela,  parkirišča za apartmajske goste pa so predvidena kot 
zunanja. Parkiranje za potrebe kulturno turističnega središča se bodo obvezno vršila v garažni hiši 
Janina. Obstoječ objekt hotela Boč se rekonstruira,  parkiranje je predvideno v podzemni garaži 
novega hotela oziroma v garažni hiši Janina. 
 
OPPN, ki so v postopkih izdelave 

 
c) OPPN za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici 

 
OPPN opredeljuje območje na 3 ha, ki je vsebinsko namenjena stanovanjski gradnji. Lokacija območja 
je v severnem delu naselja Kostrivnica, ob javni cesti, ki vodi do cerkve Sv. Lenarta, nasproti osnovne 
šole. OPPN je v zaključni fazi izdelave, sprejem na Občinskem svetu je predviden v mesecu oktobru 
2012. 
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Lokacija in ureditvena situacija OPPN za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici. 
 

d) OPPN Območje P3 v Rogaški Slatini (Mizarstvo) 
 

Znotraj urejanja je predvidena ureditev objektov, potrebnih za odvijanje zdraviliško – turistične 
dejavnosti s spremljajočim programom. Predvidena je možnost fazne izgradnja, kot tudi lega in 
velikost posameznih objektov glede na potrebe investitorjev. Projekt je v fazi pridobivanja smernic 
pristojnih za urejanje prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta (stanje september 
2012). 

 
Lokacija OPPN Območje P3 v Rogaški Slatini (Mizarstvo). 

 
Prometno vrednotenje novogradenj (generirane prometne obremenitve) 
 
Vsaka novogradnja s stališča odvijanja prometa pomeni nov generator (izvor) oz. atrakcijo (cilj) 
prometnih potovanj. Vpliv predvidenih novogradenj na bodoče prometno dogajanje, je v največji 
meri odvisna od namembnosti ter velikosti same infrastrukture, ki jo definira vsebina določenega 
OPPN. 
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V praksi se za napoved bodočega – generiranega prometa uporablja metodologija uporabe 
empiričnih tabel, ki ocenjujejo predviden promet glede na namembnost novogradenj ter njihovo 
lokacijo (npr. določeno število m2 prodajne površine z živili povzroči določeno število 
prihodov/odhodov vozil na dan oz. v prometni konični uri). Takšna metodologija zahteva dokaj 
natančne podatke o predvideni novogradnji, med katere se na prvo mesto uvrščata tako neto 
površina novogradnje in pa natančen opis predvidene dejavnosti,  število zaposlenih ipd. Če je v 
sklopu novogradnje predvidenih več različnih dejavnosti, je za vsako izmed njih potreben podatek o 
neto površini ipd. 
 
Dobršen del potrebnih vhodnih podatkov za prometno načrtovanje je moč razbrati iz vsebin podanih 
v OPPN, pri določenih OPPN (predvsem tistih v pripravi) pa so določeni atributi prostorskih con še 
nedefinirani. Vsled omenjenega bo za takšna - delno definirana območja, na osnovi razpoložljivih 
podatkov podana strokovna ocena bodočih prometnih obremenitev, ki temelji na izkušnjah podobnih 
primerov iz prakse. Izhodišče predstavljajo predvsem osnovne predvidene dejavnosti (npr. 
zdraviliško-zdravstvena dejavnost). 
 
Faktorji produkcije in atrakcije so bili določeni na podlagi sledečih predpostavk: priporočila 
izdelovalca programske opreme PTV, strokovne literature za določevanje produkcije/atrakcije glede 
na namembnost in površino objektov (ITE Trip Generation Rates  -  8th Edition) in izvedenih anket 
med prebivalstvom SV Slovenije. 
 
 
Napoved števila voženj / osebo 
 
Prometne obremenitve na cestnem omrežju so poleg demografskih tendenc  na območju občine ter 
napovedi prometa na širšem državnem omrežju odvisne tudi od povprečnega števila voženj, ki ji 
oseba opravi. Tendenca števila voženj na osebo je glede na opravljene prometne raziskave v zadnjem 
desetletju v vzponu. Leta 2003 je bilo opravljeno 2.48 potovanj/osebo, leta 2011 pa 3.55 
potovanj/osebo6.  Omenjeno je posledica življenjskih navad prebivalstva, ki so predvsem pogojena z 
sledečim: razdalja med mestom bivanja in mestom dela narašča (koncentracija delovnih mest v 
regijskih središčih), »propad« lokalnih trgovin in odpiranje večjih trgovskih središč, ki so locirana na 
obrobju mest, kar ima za posledico, da ljudje ne hodijo več peš v trgovino ipd. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 Vir: PROMETNE NAVADE PREBIVALSTVA V SEVERO-VZHODNI SLOVENIJI »Kakšne so danes in v katero smer se   

   razvijajo?« strokovni članek M. Dobovšek in J. Južnič (11. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU). 
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Grafični prikaz projekcije prometnih obremenitev za leto 2032 
 
Glede na prometno-geografko obliko območja obdelave, bo prikaz prometnih obremenitev za 
časovni presek leta 2032 podan v dveh delih (zahodno območje in vzhodno območje obdelave), kot 
prikazano na sliki v nadaljevanju. 
 

 
Razdelitev območja obdelave v grafičnih prikazih prometnih obremenitev za leto 2032. 

 

Zahodni del 

Vzhodni del 
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Simulacija prometnih obremenitev za konec planskega obdobja 20 let – leto 2032. 

 

Opis izhodišč za napoved prometnih obremenitev: 

- socio-ekonomske simulacije glede števila in strukture prebivalstva ter delovnih mest, 

- vpliv vsebin OPPN ter lokacij načrtovanih garažnih hiš na območju občine oz. mesta (dodaten promet, ki ga bodo novogradnje povzročile), 

- sistem javnega prometnega sistema ostaja na podobni ravni kot danes (ni uradnih potrditev o času in obsegu nadgradnje sistema na državnem 

nivoju), 

- predvidena zmerna rast turističnih dejavnosti ter 

- potovalne navade za notranji promet ter tranzitni (zunanji) osebni in tovorni promet so modelirani v vsebinski povezavi z  napovedmi državne 

multimodalne prometne študije.  

 

 

 



85 
 

 

Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - vsa vozila (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - osebna vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet - osebna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – lahka tovorna vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – lahka tovorna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – avtobusi (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje povprečni dnevni promet – avtobusi (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje jutranja konična ura - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje jutranja konična ura - vsa vozila (vzhodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje popoldanska konična ura - vsa vozila (zahodni del). 
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Leto 2032 obstoječe omrežje popoldanska konična ura - vsa vozila (vzhodni del). 
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Prometni scenarij 1 

Opis: 

- nova in na severnem delu rekonstruirana cestna povezava območja »pri občini« z območjem Kidričeve ulice (preko območja »Na livadi«), 

- točen potek trase ceste lahko poda šele izdelana projektna dokumentacija IDZ, ki bo upoštevala višinski potek terena in posledično realne 

gradbeno prometne elemente ceste, 

- v prometnem scenariju je predvidena računska hitrost v=40 km/h   

 

»Shematski« potek trase 

nove cestne povezave. 

Obstoječe stanje (š≈3.0m)
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Leto 2032 bodoče omrežje (prometni scenarij 1) povprečni dnevni promet  - vsa vozila. 
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Prometni scenarij 2 

Opis: 

- za tovorni promet se prepove vožnja »skozi mesto« t.j. mimo območja zdravilišča.   
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Leto 2032 (Prometni scenarij 2) povprečni dnevni promet – težka tovorna vozila (osrednji del). 
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Leto 2032 (Prometni scenarij 2) povprečni dnevni promet – vsa vozila (osrednji del). 
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5.  JAVNI POTNIŠKI PROMET  

 
Javni potniški promet (JPP) je nujen element prometnega sistema vsake razvite družbe, saj 
zagotavljanja ustrezno stopnjo družbene mobilnosti. Sodoben življenjski slog od ljudi zahteva večjo 
mobilnost, kar v praksi večinoma pomeni povečevanje odvisnosti od avtomobilov. V preteklih letih se 
je opazno povečalo število registriranih motornih vozil in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje 
narašča osebni potniški promet, predvsem zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni avtobusni 
promet in železniški promet.  
 
Javni prevoz, ki bi lahko prispeval k zmanjšanju izpustov in prometnih obremenitev cest, je ena od 
žrtev naše odvisnosti od avtomobilov. Navdušenje nad avtomobili je zmanjšalo zanimanje za 
uporabo javnega prevoza, kar posledično vpliva na ekonomijo javnega potniškega prevoza in 
otežuje obnavljanje voznega parka. Zaradi tega javni prevoz postaja še manj privlačen za 
uporabnike, kar še dodatno povečuje odvisnost od avtomobilov. 
 
Da se omenjen »začaran« krog prekine je potrebno predvsem: 
 

 Vzpostavljati konkurenčnost, kar je zelo zahtevna naloga, saj je potrebno vzpostaviti pogoje, 
da tudi, če imamo možnosti potovati z osebnim avtomobilom, izberemo sredstvo JPP. 

 Poskrbeti za tarifno atraktivnost (poceni / preprosto za uporabo). 
 Analizirati in po potrebi dvigniti obseg (količino) ponudbe. 
 S strani države, občine in lokalnih skupnosti je potrebno voditi do JPP  “prijazno” politiko, do 

osebnih vozil pa “hladno” politiko.  
 Zagotavljati ustrezen nivo prevoznih storitev (udobje, informiranost, prijaznost...). 
 Potrebna je večje ozaveščanje ljudi, z ukrepi kot so izobraževalni program za mobilnost za 

osnovne in srednje šole ter programi in medijske kampanje o trajnostni mobilnosti za širšo 
javnost. 

 

 
Prevlada osebnega prometa nad javnim prometom je žal več kot očitna (glavna avtobusna 

postaja v mestu Rogaška Slatina). 
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5.1.  Avtobusni promet 

 
Na območju občine R. Slatina opravlja javni potniški promet prevozniško podjetje Izletnik Celje d.d.. 
Frekvenca javnih avtobusnih prevozov je delno »zgoščena« v času prometnih koničnih ur, izven konic 
pa se prevoz opravlja »na vsakih nekaj ur«.  Konkurenčen (med)mestni javni promet bi moral imeti 
frekvence avtobusov na vsaj 30 minut ter zajemati čas obratovanja od 5.00 ure do 22.00 ure. Ob 
obstoječi ureditvi, ki je večini potencialnim potnikom neustrezna, ni pričakovati večjega števila 
potnikov. Z uradnim podatkom glede števila prepeljanih potnikov ne razpolagamo, glede na 
strokovne izkušnje in izvedeno anketo v preteklosti1, pa lahko z relativno veliko verjetnostjo 
sklepamo, da je delež uporabnikov avtobusnega potniškega prometa cca. 4 % (večinoma učenci, 
dijaki in upokojenci).   
 

        
Avtobusni vozni red med delavniki na relaciji Rog. Slatina – Celje (levo) in  Celje – Rog. Slatina  

(desno)2. 
 

         
Avtobusni vozni red med delavniki na relaciji Rog. Slatina – Rogatec (levo) in Rogatec  - Rog. Slatina 

(desno). 

                                            
1 vir: RAZISKAVA PROMETNIH NAVAD PREBIVALSTVA V SEVERO-VZHODNI SLOVENIJI, Lineal d.o.o. & GfK 
Slovenija d.o.o., december 2011, N= 757 ljudi 
 
2 vir:  http://www.ap-ljubljana.si/shop3.php 

http://www.ap-ljubljana.si/shop3.php
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Primerjava časov trajanja vožnje na relaciji Rogaška Slatina-Celje: 
 
Javni avtobusni promet : 58 min (cena 4.10 €)  
Železniški potniški promet:  48 min (osnovna cena je 3,25 € oz. 2,28 € za mlade do 26. leta) 
Osebno vozilo : 29 min3 (vir: promet.si – splošni izračun) 
 

 

                                                                                
 

 
Analizirana relacija Celje-Rog. Slatina. 

 
Ureditve in lokacije avtobusnih postajališč 
 
Na območju obdelave se nahaja 25 avtobusnih postajališč. Postajališča  so urejana s predpisano 
prometno signalizacijo in so ustreznih geometrijskih elementov (uvozni/izvozni radii, vodenje 
kolesarjev mimo območja postajališča…). Prostorska razpršenost postajališč po občini je relativno 
ustrezna in »pokriva« večino stanovanjsko zgoščenih naselij. Če upoštevamo merilo 8 minutne 
dostopnosti (cca. 600 m hoje do postajališča) in mikrolokacije obstoječih postajališč na širšem 
območju mesta R. Slatina, je »znotraj kroga dostopnosti« cca. 70 % naseljenega območja.  
 

                                            
3 vir: izračun trajanja poti je bil izdelan s pomočjo spletne aplikacije www.promet.si/portal/map/portal.aspx 

http://www.promet.si/portal/map/portal.aspx
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Lokacije avtobusnih postajališč v občini Rog. Slatina 4. 

 

 
Dostopnost  avtobusnih in železniških  postajališč in na širšem območju mesta Rog. Slatina. 

 
 

                                            
4
 Vir: www.geopedia.si 

600 m 
oz. 8 

min hoje 

Legenda: 
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Primeri ureditev avtobusnih postajališč (pri Steklarni, Ratanska vas ,Tekačevo ) . 

 

 
Glavna avtobusna postaja v Rog. Slatini. 
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Medsebojna oddaljenost glavne avtobusne in železniške postaje. 

 
V skladu s projektno nalogo je potrebno podati tudi mnenje glede eventualne »združitve« lokacij 
glavne avtobusne in železniške postaje. Na splošno je optimalno, če sta lokaciji glavne avtobusne in 
železniške postaje čim bliže s čimer se skrajša eventualni čas prestopa med obema oblikama javnega 
potniškega prometa. A vedno je potrebno pri tovrstni analizi upoštevati še lokalne prometne 
značilnosti okolja oz. prebivalstva.    
 
Ob obstoječi ureditvi medmestnega javnega prometa, si avtobusni in železniški promet bolj kot 
dopolnilo drug drugemu predstavljata konkurenco. Večina potnikov potuje na relaciji Celje-R.Slatina-
Rogatec. Glede urnika voženj je v določeni prednosti avtobusni promet (22 voženj/dan v obe smeri) 
pred železniškim (15 voženj/dan v obe smeri), ki pa je po drugi strani dražji. Mestni oz. občinski javni 
avtobusni promet danes, ki bi lahko dopolnjeval prevozno storitev medmestnega prometa ne 
obstaja. Lokacija glavne avtobusne postaje je ugodna iz vidika lokacije bližine zdravilišča (žal, večina 
gostov verjetno ne uporablja javnega prometa), a manj ugodna iz vidika stanovanjskih con v mestu, ki 
se nahajajo na SZ in JZ delu mesta.  Železniška postaja je bliže stanovanjskim conam na območju Ulice 
14. divizije, a hkrati precej oddaljena od srednje šole – cca. 1.3 km (večino potnikov na železnici 
predstavljajo dijaki). 
 
Na podlagi podanega je zaključek glede združitve lokacij osrednje avtobusne in železniške postaje 
sledeč: 

 v obstoječi ureditvi oz. razvitosti javnega potniškega prometa združitev lokacij ni racionalno 
smiselna oz. ni potrebna, 

 bi pa bila združitev lokacij racionalna v primeru višje razvitega sistema javnega prometa, 
predvsem, če se bodo na državnem nivoju predvidele večje investicije v železniški in 

350 m 

 

Možen prostor za novo glavno 
avtobusno postajo. 



110 
 

avtobusni promet, ki bodo omogočale uvedbo taktnega potniškega prometa (odhodi/prihodi 
avtobusov in vlakov na vsaj 30 minut).  

 
 
Vizija bodeče ureditve avtobusnega prometa 
 
Primarni cilj v prihodnosti bi moral biti povečanje zadovoljstva obstoječih uporabnikov na podlagi 
boljše kakovosti  storitve ter z izboljšavami/povečati delež uporabnikov (domačinov in zunanjih 
obiskovalcev). Celostna vizija bi morala biti podkrepljena tudi s finančno konstrukcijo in natančnejšim 
terminskim planom. Osnova za oboje predstavlja dana prometna študija.  
 
Vizija bodeče ureditve javnega prometa bi morala temeljiti predvsem na sledečih izhodiščih:  
 

 dopolnjevanje oz. posodabljanje tehnološko informacijske opreme,  

 vgrajevali in vzdrževali opremo za večjo udobnost potnikov (prezračevalni sistemi ipd.),  

 zagotoviti sisteme za »najšibkejše« uporabnike (invalidi, slepi in slabovidni ipd),  

 zagotavljali sistem za vedno višjo točnost odhodov in zmanjševali odstopanje od voznih 
redov,  

 pridobivanje novih (avtomatskih) prodajnih mest vozovnic, 

 nadgraditi obveščanje uporabnikov in medijskih predstavnikov z razširitvijo in izboljševanjem, 
s pogostejšimi obvestili o (novih) storitvah v medijih, s posebnimi obvestili na prikazovalnikih 
v avtobusih in na postajnih tablah, 

 zmanjšati škodljive vplive na okolju (postopna uvedba vozil na elektro pogon)… 
 
 

A) Tehnološko informacijska in ostala oprema vozil in postajališč 
 
S postavitvijo prikazovalnikov, ki potnikom posredujejo informacijo o prihodih avtobusov v realnem 
času, bi čakajočim potnikom omogočili obveščenost, posledično zmanjšanje negotovosti in boljše 
vrednotenje javnega prevoza.  
 
Prikazovalniki bi bili nameščeni na najbolj pretočna in prestopna postajališča. Ob tem bi bilo 
potrebno upoštevati okolju in tehnični opremi postajališč primerno umestitev v prostor postajališča, 
zagotoviti njihovo tehnično zaščito in odpornost ter definirati ustrezen obseg in vsebino 
posredovanih informacij. Predlaga se tudi postavitev LCD zaslonov v vozilih JPP (obveščanje o 
naslednjem postajališču, ostale informacije, reklame, novice, ipd.). 
 
 

 
 

Shematični prikaz sistema prikazovanja prometnih informacij v realnem času (dejanski čas prihoda 
vozila na postajališče ipd.). 
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B) Ostali predlogi za povečanje števila uporabnikov javnega prometa   
 
V prid povečanja potnikov JPP, dviga standarda prevoznih uslug ter splošne promocije javnega 
prometa se predlaga tudi: 
 

 Prostorsko načrtovanje za trajnostno mobilnost; 
- Preprečevanje razprševanja poselitve izven območij, pokritih s postajališči JPP oz. prilaganje 

JPP novim stanovanjskim conam, 
- Omejevanje umeščanja dejavnosti, ki generirajo velik promet (trgovski centri,  poslovne 

cone) izven območij, povezanih z JPP oz. prilaganje linij novim conam, 
 

 Aktivno sodelovanje javnosti pri načrtovanju trajnostne mobilnosti; 
- Zagotavljanje rednih stikov z uporabniki JPP, kolesarji in drugimi prebivalci, za pridobivanje 

mnenj in načrtovanje ukrepov za izboljšanje sistema mobilnosti (npr. dan vožnje Službe za 
trajnostno mobilnost in župana z JPP in sprejemanje predlogov, skupne vožnje s kolesom, 
srečanje v conah brez avtomobila ipd.) 
 

 Podpora nevladnim organizacijam; 
Zagotovitev sredstev iz proračuna občine nevladnim organizacijam za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti (npr. Slovenska kolesarska mreža, Društva invalidov ipd.). 
 

 Oblikovanje pozitivne podobe potnika JPP in uporabe JPP (ozaveščevalni film, članki, tiskani 
oglasi, zloženke); 

 

 Brezplačna promocijska mesečna vozovnica za vse občane (za medmestni promet); 
 

 Akcija “Vozovnica JPP namesto denarja” (organizacije zaposlenim za prevoz na delo priskrbijo 
mesečno vozovnico);  

 

 Prirejanje dogodkov na avtobusih (več krat letno se pelje z avtobusom Uprava Občine R. 
Slatina ter sprejema predloge in pripombe potnikov )… 

 
Realno je moč pričakovati izboljšanje obstoječega stanja  šele z uvedbo temeljnih sprememb, kot so 
krajši čas med odhodi/prihodi in nizka cena. 
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5.2. Železniški promet 
 
Analiza železniškega prometa na območju občine Rogaška Slatina bo povzeta po izdelani študiji za 
območje celotne države: Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v 
Republiki Sloveniji (Prometni inštitut d.o.o. s parterji, januar 2011). Ključni izvedbeni cilji dane študije 
so bili preučitev prometnih tokov na železniškem omrežju ter projekcije bodočega odvijanja 
železniškega prometa na državnem nivoju, glede na investicije v železniško infrastrukturo. V 
nadaljevanju bodo podane in komentirane ključne vsebine iz omenjene državne prometne študije, ki 
se nanašajo na območje občine Rogaške Slatine. 
 

 
Pozicija občine Rogaške Slatine iz vidika okoliškega železniškega omrežja. 

 
Občina Rogaška Slatina je v železniško omrežje povezana z regionalno železniško progo št. 32 državna 
meja-Stranje-Grobelno. Dolžina železniškega odseka znaša 36.5 km. Proga je enotirna in 
neelektrificirana, kategorije C3 (20.0 ton/os in 7.3 ton/m). Največji nagib proge znaša 2.2% (22 ‰), 
največji upor 24 daN7t ter največja dovoljena progovna hitrost med 40 in 80 km/h. Prepustna 
zmogljivost proge je 40 vlakov na dan na odseku Sveti Rok–Stranje oz. 52 vlakov na dan na odseku 
Stranje–Grobelno.  
 
Vozni časi na relaciji Rogatec–Grobelno znašajo: 

o Lokalni potniški vlak: 42 min.  
o Tovorni vlak: 40 min (brez upoštevanja postankov zaradi izvajanja križanj vlakov). 
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Železniški prehod na območju Tržaškega hriba (zgoraj) in železniška postaja v Rog. Slatini (spodaj). 
 
V nadaljevanju so prikazane prometne obremenitve proge št. 32 državna meja-Stranje-Grobelno, ki 
izhajajo iz predhodno omenjene strateške državne študije.  Dana študija je predvidela 3 t.i. prometne 
scenarije v prihodnosti, ki se nanašajo na kvaliteto/bodoče investicije v železniško omrežje in sicer: 
 

o omrežje »0«, ki predstavlja obstoječe stanje za izhodiščno leto 2009, 
o omrežje »Z1«, ki predstavlja posodobitev glavne železniške infrastrukture na območju države 

(srednja vlaganja). Proga št. 32 državna meja-Stranje-Grobelno ni zajeta v sklopu posodobitev 
v danem scenariju. 

o omrežje »Z2«, predstavlja velika vlaganja na omrežju železnic v Sloveniji in zajema tudi 
posodobitev regionalne proge državna meja-Stranje-Grobelno. 

 

V primeru velikih investicij v omrežje železnic v RS (omrežje Z2) se na reg. progi 32 predvidevajo 
sledeči ukrepi: 

- nadgradnja prometnih mest ter ureditev daljinskega vodenja prometa. 
- nadgradnja prometnih mest: povečanje števila postajnih tirov in podaljšanje njihovih 

koristnih dolžin, nadgradnja peronske infrastrukture, ureditev dohodnih poti na perone, 
izven nivojski dostopi na peronsko infrastrukturo, daljinsko ozvočenje, ureditev parkirnih 
površin ob prometnih mestih, oprema peronov (nadstrešek oz. zavetišče, informacijske table, 
ozvočenje, vozni red…).  

- nadgradnja obstoječih svn v elektronske svn in ureditev signalov za daljinsko vodenje 
prometa vlakov.  

- ureditev centra za vodenje prometa v Celju.  
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Termin realizacije ukrepov je od leta 2025 do leta 2030. Pozitivni učinki investicij v železniško 
infrastrukturo bi bili predvsem:  
 

- Večje postajne tirne kapacitete in omogočen sočasen uvoz oz. izvoz vlakov na oz. s postaj.  
- Povečana varnost potnikov zaradi zagotovljenega izven nivojskega dostopa na perone.  
- Zmanjšanje človeškega faktorja pri vodenju prometa, s čimer se poveča varnost prometa.  
- Zmanjšanje števila zaposlenih zaradi daljinskega vodenja prometa vlakov (nekatere postaje 

oz. prometna mesta bodo nezasedene).  
- Lažja organizacija odvijanja prometa vlakov.  
- Elektronske SVn prispevajo k skrajšanju časov potrebnih za zavarovanje, postavitev in 

razrešitev voznih poti, kar posledično vpliva na skrajšanje postajnih intervalov.  
 
V nadaljevanju je podan vozni red potniških vlakov iz žel. postaje Rogaška Slatina ter podani so 
podatki o količini prometa na železniški progi, ki poteka skozi občino Rogaška Slatina. Prometni 
podatki (število vlakov, število potnikov/leto in število prepeljanih neto ton) so povzeti iz državne 
prometne študije Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki 
Sloveniji za leto 2008 in plansko obdobje 2030. Podani so tudi nekateri ostali podatki, ki nakazujejo 
uporabo železniške proge s strani potnikov. 
 

  
Obstoječ vozni red za potniške vlake na relaciji Rog. Slatina – Celje (vozni red med delovnikom, 

velja od 11.12.2011 do 8.12.2012). 
 

 
Tabela: Železniški potniški prevoz v Celje iz postaj po Sloveniji                                                                   

(vir: Podatki SŽ, PE Potniški promet, 2010). 
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Tabela: Železniški potniški prevoz iz Celja na postaje po Sloveniji                                                                   
(vir: Podatki SŽ, PE Potniški promet, 2010). 

 
 
 
 

 
Obstoječe železniško omrežje, letno število potniških (P) in tovornih vlakov (T) za leto 2008. 
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Načrtovano železniško omrežje »Z2«, letno število potniških (P) in tovornih vlakov (T), projekcija za 

leto 2030. 
 

 
Obstoječe železniško omrežje, letno število prepeljanih potnikov - leto 2008. 
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Obstoječe železniško omrežje, letno število prepeljanih neto ton - leto 2008. 

 

  
                          Obstoječe omrežje                                         Bodoče omrežje »Z2« (z investicijo) 

Letno število prepeljanih potnikov - projekcija za leto 2030 (varianta z/brez investicij v železniško 
omrežje). 

 
V primeru večjih investicij v infrastrukturo regionalne železniške proge št. 32 državna meja-Stranje-
Grobelno se ob koncu planske dobe leta 2030 predvideva 21% povečanje števila potnikov glede na 
obstoječo ureditev.  
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                            Obstoječe omrežje                                         Bodoče omrežje »Z2« (z investicijo) 

Letno število prepeljanih neto ton - projekcija za leto 2030 (varianta z/brez investicij v železniško 
omrežje). 

 
V primeru večjih investicij v infrastrukturo regionalne železniške proge št. 32 državna meja-Stranje-
Grobelno se ob koncu planske dobe leta 2030 predvideva kar 610% povečanje števila prepeljanih 
neto ton glede na obstoječo ureditev železniškega omrežja.  
 
Železniški prehodi 
 
Na mreži Slovenskih železnic je danes 888 nivojskih prehodov cest preko železniških prog. Od tega jih 
je 338 zavarovanih s tehničnimi sredstvi, 550 pa nezavarovanih. Posebej pereča je problematika na 
lokalnih cestah in nekategoriziranih javnih poteh, ki so v upravljanju občin. V zadnjih petnajstih letih 
se je na prehodih cest čez železniške tire v Sloveniji zgodilo skoraj neverjetnih 618 prometnih nesreč, 
v katerih je ugasnilo kar 137 življenj, kar pomeni približno devet smrtnih žrtev na leto. Večina nesreč 
se je pripetila na lokalnih cestah, kjer je tudi največ železniških prehodov, za udeležence v prometu 
pa so bili večinoma usodni nezavarovani prehodi čez tire, označeni le z Andrejevim križem.  
 
Zavarovanje vsakega železniškega prehoda zaradi zahtevnosti potrebnih posegov in stroškov v praksi 
žal ni kratkoročno izvedljivo. Prometno varnost se lahko v veliki meri in relativno hitro izboljša s 
prometno nadgradnjo označitve železniškega prehoda.  
 

 
Vzoren primer ločene ureditve zavarovanega prehoda za kolesarje in pešce (»pri občini«). 
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Železniški prehod na območju Sotelske ulice. 

 
V občini Rogaška Slatina se nahaja 22 nezavarovanih železniških prehodov. Večina se nahaja na manj 
prometnih lokalnih cestah in javnih poteh, a problematika nezavarovanih prehodov ostaja. Skupaj z 
Slovenskimi železnicami, bi bilo potrebno definirati katere prehode je smiselno fizično ukiniti, katere 
pa zavarovati, seveda oboje ob pogoju ohranitve mobilne dostopnosti lokalnega prebivalstva na širše 
omrežje cest.  
 
Pregledna situacija železniških prehodov na območju občine Rogaška Slatina je podana v prilogi 
naloge. Na grafični situaciji so podani uradni nazivi prehodov, njihova stacionaža iz vidika železniške 
proge, njihova medsebojna oddaljenost ter prikaz vzporednega državnega cestnega omrežja. 
 

 
Izsek iz grafične priloge prikaza železniških prehodov (JV del mesta Rog. Slatina). 

 

        
Splošen primer slabe prometne označitve nezavarovanega žel. prehoda (levo) in primer dodatne 

prometne označitev prehoda s poudarjeno signalizacijo (desno.) 
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6. PEŠ PROMET 

 
Splošna izhodišča 
 
Hoja je človekov osnovni način gibanja, a je kljub temu marsikdaj spregledana, sploh v času današnje 
motorizacije. Načrtovanje pešcem prijaznega in varnega okolja pomeni več kot le »izgradnjo 
pločnika«. Zajemati mora »široko sliko«, ki peš infrastrukturo in območja za pešce poveže v celoto, a 
hkrati misli na detajle, ki razlikujejo povprečne peš površine od nadpovprečnih. Površine za pešce 
morajo biti namenjene vsem, pri čemer se mora poseben poudarek dati invalidnim ter slepim in 
slabovidnim osebah (ureditev klančin, parkirnih mest znotraj peš cone, vgradnja talnih oznak za slepe 
ipd.) 

 
Pri načrtovanju peš površin je potrebno poleg osnovnih načel, upoštevati predvsem še sledeče: 

 

 ob vseh prometnejših cestah je potrebno urediti ločene površine za peš promet z ustreznimi 
gabariti, 
 

 na območju peš prehodov čez vozišče je potrebno zagotavljati »spuščene« robnike, da se 
omogoči nemoten prehod oseb na invalidnih vozičkih ter otrok v otroških vozičkih (ne-glede 
na kombinacijo peš in kolesarskega prometa), 

 

 prehodi za pešce naj bodo označeni z ustreznimi svetlobno odbojnimi materiali. Prehode za 
pešce z večjo frekvenco pešcev, ki so locirani izven območja križišč, se naj denivelira (višinsko 
dvigne) ter opremi z, v cestišče vgrajenimi LED diodami, ki še dodatno opozarjajo na bližino 
peš prehoda, sploh v času zmanjšane vidljivosti (vklop diod , ko pešec stopi na območje pred 
prehodom za pešce ipd.).  

 
 
- predvideti je potrebno spremljajočo infrastrukturo za pešce, ki naj bo postavljena čim bolj 

razpršeno na območju celotnega mesta (klopi, oskrba z vodo …), 
 
- na semaforiziranih križiščih s peš površinami in na semaforiziranih prehodih za pešce naj 

predvidi »odštevalnik« časa do zelene faze za pešce. 
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Ureditev prehodov za pešce 
 
V tematiki površin za pešce predstavljajo najbolj kritičen element prehodi za pešce preko ceste. Le ti 
morajo biti pravilno umeščeni v prostor in ustrezno označeni s prometno signalizacijo in ostalo 
opremo.  
 
Prehode za pešce ločimo glede na lokacijo ter uporabnike v sledeče vsebinske sklope: 
 

 Samostojen prehod za pešce je prehod za pešce, ki je označen na vozišču zunaj območja 
križišča. 

 Prehod za pešce v križišču je prehod za pešce, ki je označen na vozišču znotraj območja 
križišča. 

 Poseben prehod za pešce je prehod za pešce, ki ga v večini uporabljajo otroci, starejše osebe 
in osebe s posebnimi zahtevami in se nahajajo v neposredni bližini šol, vrtcev, bolnišnic, 
domov za starejše občane ter podobnih inštitucij in ustanov. Kot poseben prehod se šteje 
tudi prehod za pešce na varni poti v šolo kadar je PLDP na cesti v naselju enak ali večji od 
7.000 vozil oziroma PLDP na cesti zunaj naselja enak ali večji od 3.000 vozil ter prehod za 
pešce na cesti zunaj naselja kadar je PLDP enak ali večji od 10.000 vozil. 

 Semaforiziran prehod za pešce je samostojen prehod za pešce na katerem promet vozil in 
pešcev urejajo svetlobni prometni znaki. 

 Šolski prehod za pešce je poseben prehod za pešce, ki se nahaja v neposredni bližini šole ali 
na varni poti v šolo ter je kot tak vključen v elaborat varne poti v šolo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prometni pogoji za določitev nivoja ureditve določenega prehod za pešce. 

 
Poseben poudarek pri načrtovanju in bodočih ureditvah je potrebno posvetiti t.i. posebnim 
prehodom za pešce, ki se nahajajo v bližini šol, vrtcev, doma starejših občanov, zdravstvenih ustanov 
ipd. Na mestih ob vozišču, kjer je v bližini označenega prehoda za pešce mogoče pričakovati nenaden 

označitev 
prehoda ni 
potrebna 

označitev 
prehoda je 
potrebna 

semaforiziran 
prehod ali izven 
nivojski prehod 
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ali nekontroliran dostop pešcev na vozišče ceste, je potrebno predvideti na ustrezni dolžini pred 
označenim prehodom za pešce posebne ograje za pešce, ki preprečujejo nekontrolirano prehajanje 
vozišča. Postavitev ograj je obvezna, kadar se šolski prehod za pešce nahaja neposredno pred šolo. 
Dolžina ograje je odvisna od lokalnih razmer, praviloma pa naj bo izvedena vsaj na dolžini 50 m pred 
prehodom in 30 m za prehodom gledano v smeri vožnje vozil.  
 

           
Primera prometnih ureditev posebnih peš prehodov zunaj naselja (levo) in v naselju (desno). 

 

       
Primera postavitve »biča« nad prehodom za pešce (varianta z enojnim utripalcem – levo in z 

dvojnim utripalcem ter dodatno osvetljitvijo - desno). 
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Analiza obstoječega stanja in fotodokumentacija  
 
V splošnem je območje Rogaške Slatine iz vidika pešcev dobro urejeno. Ob vseh pomembnih 
prometnicah na območju naselja so urejene ločene površine za pešce. Večina pomembnejših križišč v 
urbanem delu občine je krožnih, ki z svojo geometrijo predstavljajo ukrep za umirjanje prometa in so 
kot taka pešcem prijazna. S peš prehodi in prometno signalizacijo je označena tudi bližina šol in 
vrtcev. Območje širšega območja Zdraviliškega trga je peš cona, z številnimi peš stezami in lepo 
urejeno okolico ter spremljevalno infrastruktur (klopi, mize, igrala za otroke …). V osrednjem delu 
mesta je poskrbljeno tudi za mobilnost invalidnih oseb (klančine, spuščeni robniki na prehodih čez 
cesto …). Z realizacijo projekta v preteklosti je bilo odpravljenih veliko arhitekturnih ovir ter 
zagotovljena neprekinjena pot invalidom na vozičkih skozi osrednji del mesta Rogaška Slatina, ki 
zagotavlja samostojen dostop do različnih javnih institucij. 
 

 
Prometna označitev bližine šole in vrtca z ukrepi za umirjanje prometa (II. OŠ) je na splošno 

ustrezna, a bi bilo potrebno določene znake zamenjati z novejšimi. 
 

 
 

 
Območje »pri Mercatorju« je z arhitekturnimi elementi invalidom prijazno okolje (klančine, 

spuščeni robniki). 

Potrebna 
zamenjava znaka. 
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Vstop v peš cono (zgoraj) in osrednji del sprehajalnih poti v coni za pešce (spodaj) na  Zdraviliškem 

trgu. 
 

     
Klančine za invalide na območju »pri kavarni« omogočajo prehod za osebe na invalidskih vozičkih, 

a manjka povezovalni element med njima - označitev prehoda za pešce. 
 

 
Z »bičem« opremljen peš prehod na Kidričevi ulici (bližina žel. postaje in I. OŠ). 
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Območje I. OŠ je zaradi bližine zelo prometne Kidričeve ceste in nepravilno parkiranih vozil na 

pločniku potencialno zelo nevarno mesto. Priporoča se namestitev ograj ob robu pločnika, ki bi 
poleg varovanja otrok tudi preprečevala nelegalno parkiranje. 

 

 
Označitev peš površin na parkirišču pri I. OŠ. 

 

 
Deniveliran prehod za pešce »pri glasbeni šoli« (zakrivanje prometnega znaka s strani okoliškega 

zelenja in tudi parkiranih vozil). 
 

 
Mešanje tekočega, mirujočega in peš prometa na cestišču na območju pokopališča (severna cesta). 

Predlaga se ureditev enosmernega prometa ter označitev poševnega parkiranja in prehoda za 
pešce. 
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Pogosti nelegalni prehodi preko železniške proge, kljub bližnjemu ločenemu prehodu za pešce in 

kolesarje preko železniške proge. Predlaga se namestitev arhitekturnih ovir, ki bi podano 
preprečevale (zasaditev območja, varovalna ograje ipd.). 

 
Predlogi bodočih ureditev 
 
Poleg v uvodu podanih splošnih ukrepov se za področje peš prometa na območju občine predlaga 
predvsem:  
 

- Ureditev pločnikov ali pešpoti ob cestah izven naselja, če prometna obremenitev ceste 
presega 3500 vozil na dan, povprečna zgostitev pešcev ob cesti pa več kot deset oseb na uro. 
 

- Preučitev obstoječih ureditev – predvsem peš prehodov z ažurnimi tehničnimi 
specifikacijami, ki veljajo za to področje (TSC 02.201, Prehodi za pešce pogoji za označitev in 
načini označitve, Direkcija RS za ceste, marec 2012). 
 

- Preučitev obstoječih ureditev varnih šolskih poti (vsaka šola mora imeti tovrsten elaborat). 

 
 
Ureditev (nadgraditev) javnih površin za invalide ter slepe in slabovidne 
 
Sodobne koncepcije invalidske politike izhajajo iz doktrine človekovih pravic in dolžnosti in v svojem 
bistvu temeljijo na načelih enakosti in nediskriminacije. Marsikatere ovire v okolju onemogočajo 
neodvisno življenje invalidov, zato je z njihovim odstranjevanjem omogočeno večjemu številu 
invalidov neodvisno življenje.  
 
Talne oznake/talni taktilni vodilni sistem omogoča pešcem z okvarami vida, da prepoznavajo različne 
talne teksture in vizualne kontraste v tleh, ki jim pomagajo pri orientaciji v prostoru. V vsakem 
znanem okolju najdejo v tleh razna znamenja, ki jim pomagajo prepoznati, kje natančno se nahajajo.S 
talnimi oznakami pešca opozarjamo na različne ovire (npr. table v višini glave, količki itd.) in 
nevarnosti (npr. meja med pločnikom in kolesarsko stezo), ga obveščamo o pomembnih točkah v 
bližini (npr. klopi ob poti, vhodi v stavbe itd.) ter ga vodimo skozi prostor (npr. čez široke ulice, 
prostrane trge ...). 
 
Prilagoditve v prostoru ne smemo razumeti kot nepotrebno dodatno obremenitev zaradi manjše 
skupine ljudi, temveč kot nekaj vsakdanjega in nujno potrebnega. Javni prostori so namreč namenjeni 
vsem ljudem in morajo vsem ljudem tudi dobro služiti. Če vedno več ljudi nosi očala in uporablja 
bergle, voziček ali belo palico, je prav in razumljivo, da se to pozna tudi v javnem prostoru. 
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Primeri ureditve javnih površin za potrebe invalidnih in slepih ter slabovidnih oseb. 

 

 
Primer projektne ureditve taktilnega vodenja slepih čez prehod za pešce in kolesarsko stezo1. 

                                            
1
 Vir: PROSTOR ZA VSE »Priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru«, Lineal d.o.o., 

december 2010 
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7. KOLESARSKI PROMET 

 
Zasnova državnega kolesarskega omrežja1 
 
V razvitih evropskih deželah se kolo iz ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov ponovno vključuje v 
prometni sistem, kjer dobiva vse večjo vlogo in pomen. S kolesarjenjem se ukvarja širok krog ljudi, ne glede 
na starost in statusni položaj v družbi. Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj 
nemotoriziranega prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo koles povsod kjer je to možno in smiselno. 
Zaradi turističnih, športno-ljubiteljskih ali preventivno-zdravstvenih razlogov pa se v zadnjem času v 
Sloveniji vse več ljudi ukvarja tudi z rekreacijskim kolesarjenjem v čistem, prijaznem okolju izven velikih 
mest. Urbanisti, načrtovalci in prometni strokovnjaki kolesarskemu in peš prometu zato namenjajo vedno 
več pozornosti.  
 
Prostorska zasnova bodočega državnega kolesarskega omrežja je podana v kartografskem delu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana RS 
(Uradni list RS št. 72/95, z dne 15.6.1995). Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad Republike 
Slovenije za prostorsko planiranje, je podalo predlog, ki zajema okoli 2000 km državnih kolesarskih smeri. 
Direkcija Republike Slovenije za ceste je glede na določila Zakona o javnih cestah (Uradni list RS št. 26/97, z 
dne 6.5.1997) zadolžena za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja. 
Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj nemotoriziranega prometa, kolesarske 
infrastrukture in uporabo koles povsod kjer je to možno in smiselno. Državno kolesarsko omrežje sestavljajo 
daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Na omrežje državnih kolesarskih povezav se 
navezujejo občinske kolesarske povezave.  Na oblikovanje in zasnovo omrežja državnih kolesarskih 
povezav vplivajo naslednji končni cilji:  

 omrežje mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja,  
 kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane,  
 navezava kolesarskega omrežja na postajališča javnega potniškega prometa in železnice ter 

parkirne površine za motorna vozila,  
 opremljenost kolesarskih povezav z ustrezno dodatno tehnično-servisno infrastrukturo,  
 izgradnja in preurejanje novih povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječih primernih 

maloprometnih cest ter 
 glede na državni interes se preuredijo ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali opuščene trase drugih 

infrastruktur, v kolesarske poti.  

Osnovne smeri državnih kolesarskih povezav, predvidene v Odloku o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, so bile v okviru 
raziskave o inventarizaciji obstoječega stanja z anketo po občinah ponovno preverjene. Sistem zajemanja 
podatkov je bil namenoma razširjen na lokalno raven, da so lahko občine, ki najbolj poznajo svoje območje, 
lokalne znamenitosti in turistične zanimivosti, navade in želje uporabnikov tega prostora, aktivno sodelovale 
pri detajliranju zasnove predvidenega omrežja. 
 
Ob upoštevanju državnega interesa in mnenja prometnih strokovnjakov je bila po dokončni uskladitvi s 
posameznimi občinami izdelana natančnejše definirana mreža predvidenih državnih kolesarskih povezav. 
Mreža je enakomerno razporejena po celotnem ozemlju Republike Slovenije. Posamezne povezave 

                                            
1 Vir: Direkcija RS za ceste (http://www.dc.gov.si/si/za_kolesarje/) 
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povezujejo večja mesta v Sloveniji, pomembnejša turistična središča in kulturne centre ter pomembna 
prometna križišča in se navezujejo na mednarodne kolesarske smeri. Državne kolesarske povezave bodo v 
poljubnem zaporedju izvedene kot samostojna kolesarska pot, kot kolesarska steza, kot kolesarski pas na 
vozišču ali pa so kolesarji lahko vodeni z ustrezno prometno signalizacijo po malo-prometnih državnih ali 
občinskih cestah skupaj z motornim prometom. 
 
Zaradi večje prometne varnosti so v sklopu vzpostavitve državnega kolesarskega omrežja določene smeri 
primernejše za daljinski, potovalno-turistični kolesarski promet. Smiselno je izkoristiti čim več ustreznih 
poljskih poti, gozdnih cest, rečnih nasipov, opuščenih tras drugih infrastruktur ali nekategoriziranih cest. V 
okolici turistično pomembnih krajev, kjer se pričakuje večja količina kolesarjev je, najbolj primerna izvedba 
samostojnih kolesarskih poti. Ker pa prostorske in finančne možnosti, vsaj v prvi fazi, ne dopuščajo, da bi 
povsod gradili ločene nove površine za kolesarje, je smiselno izven naselij usmerjati kolesarje na manj 
prometne, bolj varne, primerne ceste. Te ceste je potrebno delno preurediti ali jih ustrezno opremiti s 
potrebno signalizacijo za vodenje kolesarskega prometa po njih.  Znotraj in v okolici naselji, kjer je potrebno 
upoštevati načela racionalne rabe prostora, zakonitosti urbanizacije in kjer se pričakuje večja količina 
motornih vozil, je najbolj primerna izvedba kolesarskih stez in kolesarskih pasov.  
 
Samostojne, ločene površine za kolesarje omogočajo večjo prometno varnost in omogočajo in porast 
uporabe kolesa. Kolesarske poti delijo na:  daljinske (mednarodne) kolesarske poti,  glavne kolesarske poti 
(povezujejo državna središča) , regionalne kolesarske poti (povezujejo regionalna središča) ter lokalne 
kolesarske poti (za potrebe kolesarske povezave na lokalnem nivoju).  Na (širšem) območju občine Rogaška 
Slatina poteka daljinska kolesarska pot D-6, glavna pot G-17 ter regionalna pot R-10. 

 
Kategorizacija državnih kolesarskih povezav (vir: DRSC). 
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Zasnova mestnega in občinskega omrežja 
 
Strokovna izhodišča 
 
Raziskave v kolesarsko razvitih evropskih mestih kažejo, da skoraj polovica prebivalcev hodi peš ali s 
kolesom na delo, dve tretjini pa po nakupih. To je razumljivo, saj imamo ljudje večino opravkov v mestu v 
krogu dveh, treh, največ štirih kilometrov. Dejstvo je, da 10 % avtomobilskih voženj v mestu ni daljših od 
enega kilometra, 11 % pa ne daljših od dveh kilometrov in da so vožnje z avtomobilom v centru mesta 
skoraj vedno povezane s težavami zaradi parkiranja. S kolesom lahko pridemo v neposredno bližino 
želenega cilja, parkiranje pa je preprosto.  Empirične raziskave so podale rezultat, da bi ljudje v mestih, s 
kolesom ali peš, lahko opravili 75 % voženj, ki jih zdaj prevozijo z motornimi vozili. Po eni strani je kolo 
ranljivo, po drugi strani pa zelo spretno in fleksibilno prevozno sredstvo. Kolesarji so razvrščeno med 
počasno se premikajoč promet, vendar so v mestih med hitrejšimi oblikami transporta (npr. odpade čas za 
iskanje parkirnega mesta ipd.). 
 

                              
Hudsonov diagram za čas, ki je potreben za pot »od vrat do vrat« na mestnem območju2. 

 
Za mesto (občino) Rogaška Slatina, ki predstavlja tudi turistično destinacijo, so poleg dnevnih – lokalnih 
kolesarjev posebej zanimivi tudi kolesarji, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene. Zanje so 
pomembni okolje, udobnost in varnost na poti. Rekreacijskim kolesarjem sta doživljanje okolja in vožnja 
sama namen in cilj. Dolžina dnevne rekreacijske vožnje je od 25 do 50 km, največ 80 km. To pomeni, da tak 
kolesar dnevno preživi na kolesu skoraj pet ur. Navadno je vožnja krožna, najkrajša pot do cilja ni tako 
pomembna. Kljub temu velja pri izbiri trase pravilo, da najdaljša različica določene smeri ni več kot 20 % 
daljša od najkrajše možne.  
 
Rekreacijskim kolesarjem so pomembnejši različni drugi dejavniki, kot so organizirana izposoja koles, 
urejena počivališča (oskrba z vodo), razgledne točke, turistične informacije, možna oskrba s kolesarskimi 
kartami in vodniki ter informacije o težavnostni stopnji posameznih različic. Rekreacijsko - turistične 
kolesarje lahko delijo na:  

 

                                            
2
 Vir: Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, junij 2012 
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 Kolesarje, ki kolesarijo predvsem zaradi sproščanja energije in vzdrževanja splošne telesne 
kondicije. Kolesarijo zelo pogosto (tudi vsak dan), vendar pri izbiri relacije ne razmišljajo 
toliko o prometni ureditvi, varnosti ter o naravnih in kulturnih danostih, ki jim jih ponuja 
posamezna relacija, temveč predvsem o tem, kako bi v določenem času sprostili čim več 
energije. Odločajo se za cilje izrazito gorskega značaja v bližini svojih domov. Ta skupina 
kolesarjev uporablja predvsem stalne relacije.  

 

 Kolesarje, ki kolesarijo pretežno enkrat na teden in je zanje kolesarjenje način izletništva in 
tudi priložnost za druženje s partnerjem (družino) ali prijatelji. Ta skupina kolesarjev pri 
izbiri relacije upošteva prometno ureditev (varnost), naravne, kulturne ali turistične 
danosti, ki jim jih posamezna povezava ponuja. Prav ti kolesarji bodo v največjem obsegu 
uporabniki predvidene državne kolesarske mreže.  

 

 Potovalno-turističe kolesarje, ki se odpravijo na daljšo, to je več dni ali tednov trajajočo 
vožnjo. S seboj imajo največkrat vso potrebno opremo (opremo za kamJeseniceje in 
obleko), ki jo potrebujejo med potovanjem. Teža te opreme je odvisna od konfiguracije 
terena, po katerem bodo potovali. Odločajo se predvsem za čim krajše relacije z blagimi 
vzponi in padci, ki morajo vključevati čim bogatejšo turistično ponudbo, naravne lepote in 
znamenitosti. Velik pomen pri izbiri relacije ima tudi možnost prenočitve v kampih. 
Največkrat si tako cilj kot relacijo določijo že na začetku potovanja, vendar jo zaradi 
nepoznavanja razmer in terena pozneje dostikrat spremenijo.  

 
Zaradi slabe oziroma nezadostne obveščenosti (nezadostna cestnoprometna signalizacija, slabe ali 
nepopolne karte) se velikokrat zgodi, da kolesarijo po cestnih odsekih, ki so povsem neprimerni za 
kolesarski promet, ali pa celo tam, kjer je kolesarski promet prepovedan. Število kolesarjev, ki uporabljajo 
kolo namensko, in število rekreacijskih kolesarjev v Republiki Sloveniji se nenehno veča, zato je strokoven in 
organiziran pristop na tem področju nujen. 
 
Nove kolesarske povezave je smiselno graditi le tam, kjer ni možno uporabiti obstoječih primernih 
maloprometnih cest. Smiselno je tudi, da se v kolesarske poti preuredijo ustrezne poljske poti, gozdne ceste 
ali opuščene trase drugih infrastruktur. Omrežje občinskih kolesarskih povezav mora biti oblikovano, 
zasnovano in opremljeno tako, da je sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja, kolesarske 
povezave različnih funkcij so medsebojno povezane, kolesarsko omrežje se povezuje s postajališči javnega 
potniškega prometa in železnico ter parkirnimi površinami za motorna vozila in z ustrezno dodatno 
tehnično-servisno infrastrukturo. Tako ponuja kolesarsko omrežje tudi številne možnosti za razvoj drugih 
podjetniških dejavnosti. 

 
Deleži načina namenske rabe kolesa, kot prevoznega sredstva.3 

                                            
3
 Vir: Publikacija Zasnova državnega kolesarskega omrežja v RS, Ministrstvo za prometa; DRSC, november 2005 
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V okviru zakonskih rešitev glede oblike tehnične izvedbe kolesarskih povezav poznamo različne površine za 
kolesarski promet. Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 26/97 z dne 6. 5. 1997) navaja, da je kolesarska 
pot, s predpisano prometno signalizacijo označena, samostojna javna cesta, namenjena izključno prometu 
kolesarjev. Načeloma poteka v prijaznem okolju, samostojno in odmaknjeno od ceste za motorni promet.  
 
Kolesarsko povezavo lahko definiramo kot niz prometnih površin, namenjenim javnemu prometu kolesarjev 
in ostalih udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi ki urejajo javne ceste 
ter so označene s predpisano prometno signalizacijo. Kategorije kolesarskih povezav (Zakon o cestah) 
navedene predhodno, definirajo vlogo določene kolesarske površine v širšem kolesarskem omrežju (od 
mednarodnih poti do lokalnih povezav), vrste kolesarskih povezav pa so sledeče: 
 

a) kolesarska pot, 
b) kolesarska steza, 
c) steza za kolesarje in pešce (mešana površina), 
d) kolesarski pas ter 
e) kolesarji na vozišču (skupaj z motornim prometom.) 

 
 

a) Kolesarska pot 
 
Je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je primarno namenjena 
prometu koles. Pod pogoji določenimi s pravili cestnega prometa ter ob pogoju ustrezne prometne 
označenosti, je lahko mestoma kolesarska pot namenjena tudi drugim uporabnikom: pešci, traktorji, 
posamezniki za potrebe dostopa do zemljišč ipd. Večinoma se kolesarske poti primerne za daljinsko 
kolesarjenje in praviloma potekajo v večjem odmiku od motornega prometa.   

                                                                  
Kolesarska pot 

 
b) Kolesarska steza 

 
Kolesarska steza je sestavni del cestišča in je od vozišča nivojsko ali kako drugače ločena površina, 
namenjena vožnji s kolesom. Višina stroškov izvedbe je odvisna od oblike izvedbe, ki je lahko enostranska 
dvosmerna ali dvostranska enosmerna. Kolesarska steza je lahko od vozišča za motorna vozila ločena samo 
z robnikom ali pa je varovana z vmesno zelenico (varovalni pas). Pločnik in kolesarska steza sta lahko v 
istem nivoju ali pa sta med seboj ločena z robnikom.  
 
S prometno-varnostnega stališča so sprejemljive vse naštete rešitve, ni pa priporočljivo, da se profili 
enostranske in dvostranske kolesarske steze pogosto menja, ker prehajanje kolesarjev prek prometnice za 
motorna vozila pomeni večanje števila potencialnih konfliktno nevarnih mest. Zunaj naselja na odprti cesti, 
kjer se pričakujejo večje hitrosti motornih vozil, morajo biti kolesarske steze varovane z odbojno ograjo, ali 
z zelenico zadostne širine (1.5 m). 
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Oblike kolesarskih stez. 

 
c) Steza za kolesarje in pešce (mešana površina), 

 
Tovrstna ureditev se lahko izvede kot skupna površina za pešce in kolesarje. V osnovi so možne dve 
prometni ureditvi in sicer, da je površina za kolesarje z ločilno črto ločena od površin za pešce (bolj 
zaželeno), ali pa obe površini nista vizualno ločeni z ločilno črto (manj zaželeno). Tovrstne rešitve pridejo v 
poštev v primeru pomanjkanja prostora za izvedbo klasične kolesarske steze in morajo biti označene z 
odrejeno vertikalno prometno signalizacijo. Če ni zagotovljena minimalna širina za tovrstno ureditev, takšna 
rešitev ni dovoljena.  
 

                                                                                           
Mešana steza za kolesarje in pešce. 

 
d) Kolesarski pas na vozišču 

 
Kolesarski pas je prometna površina na istem višinskem nivoju kot vozišče. Je s črto označen del vozišča, 
namenjen izključno vožnji s kolesi. Tovrstna rešitev je dobra, ko zaradi prostorskih razlogov ne moremo 
izvesti nivojsko ločene površine za kolesarje, ali v primeru velikega (zgoščenega) števila priključkov, uvozov 
in dostopov na parcele. Kolesarske pasove je zaradi povečanja zagotovitve prometne varnosti potrebno 
obarvati z rdečo barvo. Način, strošek in trajnost označitve z rdečo barvo je odvisna od izbire eno-
komponentne ali dvo-komponentne barve, kar bistveno vpliva na obstojnost in tudi dinamiko potrebnega 
vzdrževanja kolesarskih pasov.  
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Kolesarski pas na vozišču. 

 
e) Kolesarji na vozišču 

 
V Sloveniji je, glede na Zakon o Cestah, kolesarjenje dovoljeno na vseh cestah, razen na HC in AC in tam, 
kjer je s prometno signalizacijo izrecno prepovedano. Glede na Zakon o pravilih v cestnem prometu smejo 
vozniki koles v teh primerih voziti drug za drugim po desni strani vozišča v smeri vožnje.  Zaradi ekonomične 
izrabe prostora in sredstev, se v sklopu uresničitve načrtovanega državnega kolesarskega omrežja lahko 
izkoristi določene cestne prometnice, kot primerne za izvajanje daljinski, potovalno-turistični kolesarski 
promet na samem cestišču. Varnejše so ceste z manjšim deležem motornih vozil in manj prometne ceste 
(dnevni promet naj ne bi bil večji do 4.000 vozil/dan) ter ceste v sklopu con umirjenja prometa (cone 30). 
Primerne ceste za vodenje kolesarjev na vozišču so nadalje tiste, ki imajo blage vzdolžne sklone in so za 
kolesarje atraktivne, ker vodijo do raznih znamenitosti. 
 
Poleg vertikalne signalizacije za vodenje kolesarjev se v zadnjem času uporablja tudi »nova« prometna 
horizontalna signalizacija, ki voznike motornih vozil še dodatno opozarja na prisotnost pešcev oz. 
souporabo voznega pasu. Dana signalizacija se uporablja na prehodih kolesarske površine v kolesarjenje na 
vozišču ter na določenih mestih, kjer je smiselno opozoriti na prisotnost kolesarjev na vozišču. 
 
 

  
 

Sharrow – talna označba za vodenje kolesarjev skupaj z motornim prometom (pikrogram oznake levo ter 
primer iz prakse v Mariboru - desno). 
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Kriteriji izbire vrste kolesarske površine 
 
Ne glede na izbiro vrst kolesarskih površin je priporočljivo, da se izvajajo daljši odseki v enotnem profilu, saj 
prehajanje s samostojne kolesarske površine na mešano ali prehajanje iz enostranskega profila v 
dvostranski in podobno pomeni več dodatnih konfl iktnih točk. Idejno rešitev umestitve kolesarskih površin 
je zato priporočljivo izdelati na širšem območju. Na točkah, kjer bo prišlo do spremembe profila, je 
potrebna posebna pozornost pri izvedbi in označevanju teh mest. Vrste kolesarskih površin se določajo na 
osnovi hitrosti (v85%)in urne prometne obremenitve vozil, ki vozijo ob kolesarski površini. 

 
Kriteriji za uvedbo kolesarske površine (vir: ERA 08 oz. Navodila za projektiranje kolesarskih površin 

DRSC).  
 
 
Širine kolesarskih površin 
 
Dimenzije kolesarskih površin so odvisne od: 
• osnovnih dimenzij kolesa, 
• manevrskega prostora kolesarja, 
• varnostnega širine. 
 
Dimenzije kolesa so dokaj neobvezne in so domena sodobnih avtorjev, držati pa se morajo omejitve glede 
širine kolesa: kolo ne sme biti širše od 0,75 m. Na slikah v nadaljevanju so prikazani prosti in prometni 
profili, potrebni za promet enega oziroma dveh kolesarjev, kolesarja in pešca in kolesarja s prikolico. 
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Širina prostega in prometnega profila, ki je potreben za vožnjo enega oziroma dveh kolesarjev. 

 

 
Potrebni minimalni odmik kolesarskega pasu od vzdolžno parkiranih vozil. 

 
Pri vseh podanih izhodiščih je nujno potrebno upoštevati tudi lokalne značilnosti cestnega omrežja in 
okolja. Kolesarske površine morajo biti ustrezno označene s horizontalni in vertikalno prometno 
signalizacijo, da se zagotovi varen promet kolesarjev, predvsem na mestih interakcije z motornim 
prometom.   
 

     
Označitev kolesarskih prometnih površin s prometno signalizacijo. 
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Parkirišča in objekti za shranjevanje koles 
 
Urejena in varna parkirišča in objekti za shranjevanje koles imajo velik pozitiven vpliv na uporabo kolesa kot 
prevoznega sredstva, ki je odvisna tudi od ustreznega načrtovanja lokacij in gostote parkirišč in objektov za 
shranjevanje koles. Objekti za shranjevanje koles morajo zagotavljati varno shranjevanje koles (ustrezna 
stojala, …), ne smejo ovirati ostalih udeležencev v prometu in morajo nuditi ustrezno zaščito pred 
vremenskimi vplivi. Oblikovani morajo biti tako, da ne poškodujejo koles.  
 
Ureditev parkirišč in objektov za shranjevanje koles je odvisna od trajanja parkiranja: 
 

o Za ureditev kratkotrajnega parkiranja (do 2 uri) običajno izberemo prostor zunaj objekta na 
njegovem funkcionalnem zemljišču. Obstaja veliko sistemov stojal za kolesa, ki so praviloma 
obvezni sestavni del parkirišč za shranjevanje koles. 

 
o Če je čas parkiranja koles daljši od dveh ur, je potrebno zagotoviti in primerno urediti 

parkirišča in objekte za dolgotrajno parkiranje koles (kolesarnice). Pri dolgotrajnem 
parkiranju je varno shranjevanje koles še pomembnejše kot pri kratkotrajnem shranjevanju 
koles. 

 
Potrebno število parkirnih mest za različne dejavnosti se določi na osnovi normativov. V tabeli v 
nadaljevanju so prikazane vrednosti za nekatere vrste dejavnosti, primerjalno evropski normativi in 
priporočilo za Slovenijo ter sprejemljive razdalje med parkirišči za kolesa in ciljem, glede na čas parkiranja. 
 

 
 

Sprejemljiva razdalja med parkirišči za kolesa in ciljem, glede na čas parkiranja4. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4
 Vir: Celis, Bolling-Ladegaard, 2008 
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Normativi za določitev števila parkirnih mest glede na namembnost objektov od DRSC (tabela zgoraj)in 
tuje smernice za oceno potreb po parkirnih mest za kolesa5 (tabela spodaj). 

                                            
5 Vir: BUNDESAMT FÜR STRASSEN / VELOKONFERENZ SCHWEIZ (2008): Veloparkierung. Empfehlungen zu   
         Planung, Realisierung und Betrieb. Handbuch. Bern, Biel. 
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Za dobro izbiro mikrolokacije kolesarskih parkirišč je potrebno upoštevati naslednje zahteve: 
 

o lokacija ne sme biti utesnjena, 
o neposredna bližina cilju potovanja (minimalna peš razdalja do vhoda stavbe), 
o lahka dostopnost s kolesom oziroma peš (utrjena površina, dobro odvodnjavanje), 
o lokacija mora biti socialno varna (frekventno mesto, dobra vidnost, osvetljenost). 

 
Potrebno je izbrati oziroma oblikovati tak sistem stojala, da omogoča varno priklepanje koles za nepomični 
del stojal z univerzalno verižico, “U” ključavnico ali podobnim varnostnim mehanizmom, vgrajenim v samo 
stojalo. Hkrati naj se parkirišča in objekti za shranjevanje nahajajo na frekventnih mestih, dobro naj bodo 
vidna in ponoči primerno osvetljena. Parkirišča in objekti za shranjevanje koles morajo biti ustrezno 
odmaknjeni oziroma zaščiteni od motornega prometa (npr. dvignjeni robniki). Pomembno je tudi, da s svojo 
postavitvijo kolesarska parkirišča ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu (pešci). Tip stojala za 
shranjevanje koles mora omogočati enostavno uporabo z nezahtevnim sistemom za shranjevanje in 
priklepanje in ne sme biti omejen na določen tip ključavnice ali kolesa.  
 

 
Primer stojala za parkiranje koles. 

 
Prostor med dvema parkirnima mestoma naj ne bo premajhen (vsaj 35 cm), ker skopo odmerjena razdalja 
otežuje dostop do kolesa in tudi samo zaklepanje le-tega. Verjetnost poškodb parkiranega kolesa moramo 
zmanjšati na minimum. Do poškodb kolesa lahko pride s strani kolesarja samega, ko želi kolo odstaviti ali 
vzeti iz parkirnega mesta (neprimerno oblikovano stojalo, ki lahko poškoduje pnevmatike, obroč kolesa ali 
celo okvir). Kolo se lahko poškoduje tudi z naslanjanjem sosednjega kolesa, ali tudi ob neprimerni 
stabilnosti, ki mu je ne nudi stojalo (veter). 
 
Poleg funkcionalnosti moramo s postavitvijo in ureditvijo parkirišč in objektov za parkiranje koles zagotoviti 
tudi estetski vidik. Stojala in površine morajo biti oblikovane v skladu z obstoječo opremo ulice, mesta ali 
zgradbe, pred katero se nahajajo. Pomembno je, da z oblikovanjem ne zmanjšamo funkcionalnosti površin 
za shranjevanje koles. 
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Potrebne dimenzije stojal za kolesa ter njihova medsebojna oddaljenost (spodaj vertikalna postavitev 

koles). 
 
 

   
Neobstoj stojal za koles na glavni avtobusni postaji (levo) ter primerno stojalo za kolesa pri knjižnici 

(desno). 
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Analiza obstoječega stanja 
 
Občina Rogaška Slatina je iz vidika ureditve kolesarskega prometa relativno zgledna glede na ostale 
občine, a »rezerve« obstajajo. Za kolesarje so na voljo ločene površine ob glavni prometni smeri na 
relaciji zahod-vzhod (od Tekačevega do območja Steklarne), ni pa urejenih površin za kolesarje na relaciji 
sever-jug. Poleg dograditve osnovne in spremljevalne kolesarske infrastrukture, bi morala Občina Rog. 
Slatina izvajati npr. tudi strateški program oz. politiko za kolesarski promet, ki bo pospeševala kulturno 
zavest, uporabo in prednosti kolesarstva, predvsem med lokalnim prebivalstvom (mnogo potovanj v 
mestu je krajših od 5 km) – že izdelan evropski projekt BYPAD. Mreža kolesarskih poti je lahko učinkovita 
le, če imajo kolesarske površine sklenjen tok in se ne končajo slepo, so celovito opremljene s predpisano 
prometno signalizacijo ter potek poti ne zahteva premagovanja velikih višinskih razlik. Kolesarju mora biti 
vedno omogočeno, da se po doseženem cilju vrne na začetek po isti ali krajši poti. Sklenjena mreža 
zagotavlja razbremenitev ostalih cest in učinkovitost posega. Kolesarsko omrežje, bi moralo biti 
enakomerno razporejeno po vsaj urbanem delu občine, seveda s poudarkom na območju mesta Rog. 
Slatina, ki predstavlja najbolj verjeten začetek ali konec poti.  
 
Osrednji del občine je iz vidika kolesarjenja in višinskega poteka terena primeren, saj ni večjih višinskih 
razlik. Manj primerna za uporabo kolesarskega prometa pa so okoliška naselja (Irje, Brestovec, Negonje. 
Kristan Vrh), saj je dostop do večine pogojen s premagovanjem večje nadmorske višine v relativno kratki 
dolžini. 

 

 
 

Topografski prikaz višinskega poteka terena na širšem območju mesta Rog. Slatina. 
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Da bi lahko oblikovali efektivno, atraktivno in varno kolesarsko mrežo, je, kot omenjeno potrebno nujno 
organizirati tudi spremljajočo infrastrukturo, kot so čuvajnice, izposojevalnice koles, servisne delavnice, 
stojala in shrambe za kolesa, počivališča, povezavo z železnico, avtobusi in javnim potniškim prometom, 
izdelavo kolesarskih kart, gostinsko ponudbo ter označbe turističnega pomena.  
 
Fotodokumentacija  
 

  
                         Kolesarska steza ob R3-685.                          Znak za prisotnost kolesarjev (v smeri Podčetrtka). 
 
 

   
   Zaključek kol. steze pred srednješolskim centrom.          Nesodobna stojala za kolesa (Zdravstveni  dom).  
 
 

   
Prepoved uporabe kolesa na osrednjem območju zdravilišča. 

 



 143 

   
Prometno nevarno vodenje kolesarjev na vozišče, pod ostrim kotom (pri Mercatorju). 

 

 
Vzoren primer prečkanja kolesarjev preko železniške proge. 

 
 

 
Ustrezno urejene kolesarske površine v naselju (zgoraj) ter izven naselja (spodaj). 
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Nepopolna talna signalizacija na odseku ceste R3-685 (manjka sredinska prekinjena črta na dvosmerni stezi 

ter nepopolna označitev prehoda za kolesarje na stranskem priključku). 
 

 
Uporaba kolesarskega prehoda s strani pešcev (»rondo pri Tušu«). 

 

 
Ustrezno vodenje kolesarske steze mimo para avtobusnih postajališč in delno nepopolna označitev prehoda 

steze preko stranskega priključka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

Shema bodoče kolesarske mreže na širšem območju mesta Rog. Slatina 
 
Za kolesarje je velike pomena, da lahko kolesarijo varno in ločeno od preostalega motornega prometa. Na 
zemljevidu v nadaljevanju, je na območju obdelave prikazan koncept predlagane  kolesarske mreže.  Vsi 
cestni odseki, ki so prometno obremenjeni nad 400 vozil/h (4000 vozil na dan6) in potekajo v naselju bi 
morali imeti ločene površine za kolesarje. Izven naselja (odrejena hitrost na cesti 70 km/h in več) pa je 
potrebno ločene površine za kolesarje predvideti pri prometnih obremenitvah nad 2000 vozil/dan 
(kolesarski pas) oz. nad 3000 vozil/dan (kolesarska steza).    

 
Normativi za vzpostavitev kolesarske površine glede na količino motornega prometa. 

 
 
V obstoječem stanju so ločene kolesarske površine ob vseh prometnicah na območju mesta R. Slatina, kjer 
so prometne obremenitve nad 4000 vozil/dan. Predlog dodatnega prometnega omrežja, ki je bolj nazorno 
prikazan na grafiki v nadaljevanju, pa bi moral zajemati sledeče: 
 

- nova povezava do športne dvorane Balinček oz. nogometnega igrišča s tribuno (možnost prihoda 
obiskovalcev s kolesom, s čimer se potencialno zmanjša potreba po parkiriščih) – že izdelana 
projektna dokumentacija,  
 

- nadaljevanje kolesarske povezave v smeri Rogatca (do konca/začetka strnjenega naselja Tržišče) ter 
 

- povezava od območja glavne avtobusne postaje do športnega parka »Cvetlični park«.  
 
 
 
 
 

 

                                            
6
 V praksi prometne obremenitve v konični uri (npr. popoldanska konica) znašajo med 8% in 12 % celodnevnega  

prometa med delovnim dnem. 
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Obstoječe in predlagano (bodoče) kolesarsko omrežje na širšem območju mesta Rog. Slatina. 

 
 

  
 

Povezava do športne dvorane 
Balinček (že v načrtu). 

Povezava do športnega 
parka »Cvetlični hrib«. 

OPOMBA: Realen oz. natančnejši način  
izvedbe dodatnih površin za kolesarje 
lahko poda izdelana projektna 
dokumentacija (Idejna zasnova). 
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Že predvidena trasa kolesarske poti Rogatcem in Rajnkovec.  

 
Občina Rog. Slatina ima že izdelano projektno dokumentacijo za bolj »nižinski« potek trase na južnem 
širšem območju mesta R. Slatina. Dan potek trase je ugoden iz vidika odvijanja kolesarskega prometa, 
predvsem daljinskega, saj poteka po malo prometnem območju (slika zgoraj). Predlog poteka nove 
kolesarske steze, kot prikazano v shemi bodočega omrežja (nadaljevalni potek po Kidričevi cesti) pa bi 
pomenila dodatno dodaten dvig kakovosti kolesarskega mestnega omrežja, saj se na danem območju 
nahaja zgoščena stanovanjska pozidava.   
 
 
Predlogi bodočih ureditev 
 
Poudarek bodočih kolesarskih ureditev mora temeljiti predvsem na: nadgradnji kolesarskih površin (zaželen 
je višinsko ločen potek glede na motorni promet), izgradnji javnih kolesarnic, dodatnem prometno-
informativnem označevanju kolesarskih poti  in še dodatnemu spodbujanju kolesarjenja ter nadaljnjemu 
vodenju kolesarjem prijazne mestne politike. Zasnova celostne kolesarske prometne ureditve mora 
temeljiti na načelih trajnostnega razvoja. V okviru tega morajo biti usklajene rešitve celotne kolesarske 
infrastrukture, ki poleg kolesarskih stez, poti in pasov zajemajo tudi spremljajočo infrastrukturo. 
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Primer pokrite kolesarnice. 

 
V okviru splošnega spodbujanja kolesarskega prometa, se predlaga ureditev urejenih pokritih kolesarnic 
in opcijsko tudi avtomatskih izposojevalnic koles, ki bi bile locirane na ključnih mestih (avtobusna in 
železniška postaja, turistične točke, mestno jedro…).  S predlagano uvedbo javnih kolesarnic, se povečuje 
možnost zmanjšanja količine motornega prometa na krajših razdaljah na območju mesta. Povečala bi se 
atraktivnost kolesarskega prometa in tudi sama pozitivna prepoznavnost mesta v širšem smislu. Omenjeno 
ponudbo že imajo hoteli v mestu, kar je iz vidika kolesarskega prometa dobro. Tovrstna ponudba je sicer 
bolj namenjena zunanjim obiskovalcem mesta, ki nimajo s seboj kolesa in bi radi kolesarili. Za potrebe 
občanov pa je potrebno predvsem poskrbeti za javne kolesarnice, kjer lahko udobno in varno na 
atraktivnem mestu parkirajo svoje kolo (potrebne kapaciteta parkirišč ter ureditev le teh so podani 
predhodno.) 
 

 
Možne lokacije javnega sistema izposoje koles. 

 

Legenda: 

 lokacija javne kolesarnice 
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Primeri sodobnih (avtomatskih) kolesarnic.



 148 

Predlagani glavni cilji kolesarske politike v občini Rogaška Slatina v bodoče morajo torej biti: 
 

 Preučiti vzpostavitev (avtomatskih) izposojevalnic koles (predvidoma v kombinaciji z 
hoteli) ter izgradnja javnih pokritih kolesarnic za shrambo koles (za potrebe 
občanov), ki bi bile hkrati tudi turistično informativne točke. Lokacije kolesarnic 
morajo pokrivati ključne javne točke (objekti javne uprave, pošta, zdravstveni 
domovi, postajališča javnega prometa, šole, hoteli …). 

 

 Zagotoviti možnosti za varno kolesarjenje, na odsekih, kjer še ni ločenih površin za 
kolesarje (označitev prehodov in križišč s kolesarskimi pasovi, dodatna omejitev 
hitrosti motornega prometa na območjih pomembnejših kolesarskih poti, označitev 
kolesarskih poti …).  

 

 Poskrbeti za promocijo kolesarstva v Rog. Slatini (turističnega in osebnega) z 
informativnim gradivom, spletnimi vsebinami, uvedbo dneva kolesarjenja v občini 
ipd. 

 

 V določenem času doseči, da bo od 10 do 20% vseh notranje mestnih potovanj s 
kolesi (značilno za kolesarsko urejena mesta). Za današnje stanje nimamo podatka, 
na osnovi strokovnosti in izkušenj pa lahko rečemo, da je danes manj kot 3% vseh 
potovanj s kolesi.  

 

 Vsebinska povezava kolesarskega prometa z javnim potniškim ter tudi mirujočim 
prometom (glej poglavja javni promet in mirujoči promet). 

 
 

 
Organizacijska shema upravljanja omrežja kolesarskih poti in spremljajoče infrastrukture. 
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                    Faze razvoja kolesarske turistične destinacije.7 
 

 
Primer informativne table s prikazom poteka kolesarske poti v prostoru in lokacijami vzporednih 

lokalnih zanimivosti. 

                                            
7
 Povzeto po U. Stanciu. 2003. Bike Follows Ski – Grundlagen zum Erfolg in Fahrradtourismus, gradivo z uvodne 

predavanja Eurobike Traveltalk Fridrichshafen. 
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8. MIRUJOČI PROMET 

 

Poleg ostalih zvrsti prometa je v sklopu prometne študije analiziran tudi mirujoči promet. Nivo 

obdelave podaja shematske rešitve oz. smernice kratkoročnih in srednje ter dolgoročnih ukrepov. 

Podana so teoretična izhodišča, analiza obstoječega stanja, izračun potrebnih kapacitet za parkiranje 

ter podane smernice bodočih rešitev. 

 
Mirujoči promet je posebna panoga in pomemben del prometa ter kvalitete bivanja v vsakem okolju. 

Tesno je povezan s tehnologijo prometa, urbanizmom, komunikacijami, investicijami in z miselnimi 

vzorci uporabnikov vozil. Potrebe po parkirnih površinah v prometnem področju so občutno odvisne 

od življenjskih navad uporabnikov prometnih površin. V izbrane lokacije ali cone se namreč potuje 

zaradi koriščenja uslug različnih dejavnosti, zato morajo biti v njih na voljo prometne površine, 

namenjene parkiranju, pod različnimi režimi. Hitri motorizaciji prometa v 90. letih prejšnjega stoletja 

prostorska ureditev parkirišč v veliki večini primerov ni sledila, zato se posledica pomanjkanja 

parkirnih površin največkrat odraža v slabšanju kvalitete bivanja v določenem okolju. 

 
Osnovni cilj posameznega voznika je parkirati svoje vozilo čim bližje določenemu cilju. Cilj je lahko 

določen objekt, trg, ulica, hotel ali pa širše območje. Lokacijo, na katero je voznik namenjen, lahko 

poimenujemo tudi ciljna lokacija. Čas, ki ga je voznik pripravljen porabiti pri iskanju prostega 

parkirnega mesta ter čas, potreben za prihod do ciljne lokacije od izbranega parkirišča oziroma 

parkirnega mesta, pa lahko poimenujemo dostopni čas. Dostopni čas je odvisen od vzroka prihoda na 

določeno lokacijo, na primer: stanovanjski, trgovski, službeni, turistični itd. Tako lahko voznik, 

namenjen v banko ali na službeni poti, parkira na tržnem ali plačljivem parkirišču, na katerem je v 

večini primerov hitro dosegljiv nezaseden parkirni prostor v neposredni bližini ciljne lokacije, seveda 

ob primerni ceni. Voznik, namenjen v službo ali v stanovanje, pa raje parkira na oddaljenih, netržnih 

parkiriščih. 

 
Težava se pojavi takrat, ko voznik na predhodno izbranem parkirišču ne najde več prostega mesta. 

Tedaj je potreben izbor drugega parkirišča in seveda dodatna vožnja do le-tega. Le redko je 

obravnavani voznik edini voznik v opisani situaciji, saj je ob veliki zasedenosti parkirišč tudi iskalcev 

prostih parkirnih prostorov veliko. Slednji dodatno obremenjujejo prometne tokove v mestu. Glavno 

vlogo ponavadi odigra poznavanje okolice ciljne lokacije, ki jo namerava voznik doseči, saj lahko le z 

izkušnjami določimo verjetnost (ne)zasedenosti izbranega parkirišča ob določeni uri. Turistom je v 

veliko pomoč interaktivna prometna signalizacija, ki ga ne le usmerja do parkirnih površin, temveč 

tudi obvešča o zasedenosti le te. Posamezne aktivnosti pri parkiranju vozila lahko imenujemo faze 

parkiranja. Določeno zaporedje teh parkirnih faz pa nam predstavlja proces parkiranja. Faze 

parkiranja so odvisne od različnih dejavnikov, na primer od karakteristik vozila, časovne omejenosti, 

cestno-prometnih razmer, vremena ipd. Upravljanje mirujočega prometa pomeni predvsem 

upravljanje procesa parkiranja različnih prometnih sredstev, od katerih osebni avtomobil zaseda 

večinski delež. Ilegalno parkiranje predstavlja velik problem, saj ovira tekoče odvijanje prometa. 

Število vozil, parkiranih na parkirnih mestih, kjer je parkiranje prepovedano, je odvisno od 

razpoložljivih prostih parkirnih mest, od velikosti mesta ter od discipliniranosti in kulture voznikov, ki 

pa je pri nas žal na precej nizki ravni. 



151 
 

Potrebe po parkirnih prostorih 

 

Potrebe po parkirnih površinah so v tesni povezavi z namembnostjo stavb v raziskovanem področju. 

Nanje vpliva tudi stopnja motorizacije. Pri nas doslej še niso bile izvedene obsežnejše študije o 

mirujočem prometu in o potrebah po parkirnih prostorih za razne namene dejavnosti. Zato podajamo 

orientacijske vrednosti, iz katere bodo v nadaljevanju ugotovljene potrebe za izračun potrebnih 

parkirnih mest za različne vrste dejavnosti v obravnavanih delih občine, poudarkom na stanovanjsko 

zgoščenih območjih. Potrebe se s porastom stopnje motorizacije spreminjajo in z leti najpogosteje 

naraščajo. 

 
Reševanja parkirnih problemov v mestih 

 
Z različnim upravljanjem s parkirnimi površinami zaradi različnih uporabnikov le-teh (dnevni migranti, 

zaposleni, turisti, stanovalci,…) se v praksi območje posameznega mesta pogosto deli na posamezne 

t.i. parkirne cone, in sicer: 

 

 Rdeča cona je ponavadi strogi center mesta z enim ali več območji za pešce (conami za pešce), 
potrebnimi priključnimi prometnimi povezavami in generalno prepovedjo parkiranja, razen za 
določene izjeme. 

 Modra cona je območje kratkotrajnega parkiranja in se nahaja neposredno ob "rdeči coni" in še 
vedno v samem mestnem središču. 

 Bela cona  je zunanje območje brez generalnih omejitev parkiranja. 
 

Sistem parkirnih con mora biti jasno definiran in režim parkiranja prirejen lastnostim posameznega 

območja. Pomanjkanje parkirnih mest je mogoče reševati s povečanjem števila parkirnih mest. V 

primeru, da ni mogoče dodatno povečanje na obstoječi površini, se lahko problem rešuje le z gradnjo 

več nivojskega parkiranja - parkirno-garažnimi hišami. Poleg boljšega izkoriščenja prostora ta rešitev 

pozitivno vpliva tudi za vizualno podobo mesta, saj parkirana vozila »skrijejo« in s tem dvignejo 

kakovost okolju v katerem se nahajajo. 

 

Dobra parkirna politika mora upoštevati naslednja izhodišča: 

 raven kakovosti mestnega jedra (okolje, gospodarstvo, socialni in kulturni dejavniki), 

 dostopnost z vozili, javnim prevozom, s kolesi in peš, 

 gospodarske dejavnosti (parkiranje v mestnem središču oz. blizu turistične infrastrukture je 

najpomembnejše za obiskovalce, ki so pomembni za dejavnost poslovnih in trgovskih območij), 

 smotrna izraba javnih površin, 

 preprečevanje vseh oblik nelegalnega parkiranja, tudi s fizičnimi ovirami, 

 uvajati usklajeno plačljivo parkiranje glede na lokacije parkirnih kapacitet in na 

 razpoložljivi prostor, 

 motiviranje za uporabo plačljivih parkirnih mest in sankcioniranje nelegalno, 

 parkiranih vozil s kaznimi, z zaklepanjem in odvozom, 

 izgradnja večjih parkirnih objektov in njihovo smotrno obratovanje. 
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Potrebno število parkirnih mest za različne dejavnosti.  
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Vir: UL, FGG, Prometnotehniški inštitut 

 

Parkirno-garažne hiše 

 

Zaradi vse višje stopnje motorizacije in večjih potovalnih potreb po eni strani in zelo omejenih površin 

znotraj naselij po drugi strani rešujemo probleme mirujočega prometa z nadzemnimi ali podzemnimi 

parkirno-garažnimi hišami, ki praviloma služijo podnevi parkiranju, ponoči pa »garažiranju«. Za 

gradnjo garažnih hiš se torej odločimo, ko ni več prostora za parkiranje na prostem, ali kadar pride do 

spremembe namembnosti zemljišča, ki je bilo namenjeno parkiranju. Takrat se postavi vprašanje, 

kako na enaki ali manjši površini zagotoviti več parkirnih prostorov, kot jih je bilo doslej. Najboljšo 

rešitev predstavlja »zlaganje« parkirnih prostorov drugega nad drugim, to je izkoriščanje 

razpoložljivega prostora v višino ali globino. S tem dobimo boljši izkoristek površin. 

 
Garažne hiše so v bistvu parkirišča, nanizana po vertikalni osi. Promet se odvija po etažah, podobno 

kot pri odprtih parkirnih površinah. Glavna in zelo pomembna razlika je le v načinu dostopa do 

posameznih nivojev, ki pa so lahko pod zemljo ali nad njo. Univerzalen tip garaže ne obstaja, saj 

vplivajo na njihovo izgradnjo številni dejavniki, in sicer: velikost in področje mesta, karakteristike 

uličnega parkiranja, karakteristike terena, potrebna in primerna kapaciteta, lastnosti potencialnih 

uporabnikov ipd. Pravilno izbiro rešitev parkirnih prostorov pogojuje več različnih dejavnikov, ki so 

odvisni od dane lokacije in urbanističnih zahtev. 
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Glede na način dostopa do posameznih nivojev oz. do parkirnega prostora ločimo: 

 garažne hiše s klančinami (premagovanje višine z lastno pogonsko silo), 

 polavtomatske in avtomatske garažne hiše (premagovanje višine z dvigali). 
 

Parkirno-garažne hiše morajo omogočati: 

 enostavno parkiranje, 

 varnost pred ognjem (vse nosilne konstrukcije) in krajo, 

 varnost pred mehanskimi poškodbami, 

 varnost pred prometno nezgodo v garaži, 

 varen in hiter odhod ter dohod do vozila, 

 cene za parkiranje, ki so za voznika sprejemljive. 
 

Organizacija parkiranja v garažah lahko poteka: 

 kot samoparkiranje (najpogostejša varianta), 

 z osebjem garaže (smiselno za manjše PGH za goste hotelov ipd.), 

 avtomatsko, 

 kombinirano. 
 

Glede velikosti garažne hiše delimo na: 

 male garažne hiše – do 100 m2 koristne površine, 

 srednje garažne hiše – 100 m2 do 1000 m2, 

 velike garažne hiše – nad 1000 m2. 
 

Za podzemne garažne hiše se štejejo vse tiste, ki imajo dno garažne hiše več kot 1,30 m pod 

zemeljsko površino. Velike garaže morajo imeti ločen uvoz in izvoz. 

 

Za zasnovo javnih garažnih hiš in podzemnih garaž je pomembno: 

 usmerjanje prometa h garažnim objektom, 

 oprema uvoznega dela garaže, 

 prometni režim in sistem povezav med parkirnimi etažami, 

 oprema posameznih etaž in vodenje prometa, 

 vodenje pešcev v garaži, 

 oprema izvoznega dela garaže. 
 

Pomemben del prometnega urejanja mest je dobra kažipotna signalizacija za dovoz do javnih 

parkirnih območij (zunanjih parkirišč in garažnih hiš). Osnovna signalizacija mora biti postavljena 

ob glavnih vpadnicah v mesto, podrobnejša pa v odvisnosti od obstoječe prometne mreže v glavnih 

križiščih ožjega območja, v razdalji približno 1000 m od parkirišč.  
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Če je na mestnem območju več javnih parkirišč/garaž, ki so pogosto zasedene, je potrebno 

kažipotno signalizacijo dopolniti s svetlobnimi oznakami »prosto – zasedeno« in označiti število 

prostih parkirnih mest.  

 

           

Primer interaktivne signalizacije za vodenje do parkirišč. 

 

Navezava do parkirišč/garaž mora biti po možnosti locirana na manj obremenjenih cestah, dolžina 

uvoznega pasu v garažo pred avtomatiziranim vhodom pa mora biti dimenzionirana glede na 

predvideno število uvozov v garažo v časovni enoti. Pri zasnovi prometnega režima znotraj parkirišč je 

potrebno upoštevati veljavne prometne predpise. Za garažno hišo je potrebno uporabiti svetlobno 

signalizacijo za zasedenost posameznih etaž. 

 

 

Garažne hiše s klančinami 

 

Najbistvenejši sestavni del teh parkirno-garažnih hiš so uvozne in izvozne klančine in predvidene 

povezave med etažami, od katerih oblike in razporeditve je v največji meri odvisno funkcioniranje 

objekta. Vozila premagujejo višinsko razliko med posameznimi nivoji z lastno pogonsko silo ter se 

sama pripeljejo do parkirnega mesta. Klančine izvajamo v premi ali krivini. Izbira vrste klančine je 

odvisna od: velikosti garažne hiše, položaja vhoda in izhoda, višine nadstropij in pogojev izkoriščanja 

prostora. 

Velikost nagibov klančin sme biti: 

 na prostem največ 10%, 

 v pokritem prostoru največ 15%, 

 parkirne klančine 3-5%. 
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Sprememba nagiba klančine z zaokrožitvijo in z vmesno premo. 

 

Za promet med parkirišči je ugodno, da so klančine, ki povezujejo različne etaže, postavljene zunaj 

parkirnih površin. Take rešitve so dražje, ker zmanjšujejo njen izkoristek. Izkoristek je večji, če so 

rampe postavljene med parkirišči. Izgube na račun klančin pa so povsem izločene, če parkirišča sama 

izkoristimo za klančine. Takšna rešitev je zelo ekonomična in na najboljši način izkorišča dane 

površine. 

 
Pri tlorisni zasnovi garaž je treba upoštevati enaka izhodišča kot pri zasnovi parkirišč. V odvisnosti od 

razpoložljivega prostora, zasnove vertikalnih povezav med etažami in smerjo vožnje v etaži je treba 

razporediti nize parkirnih mest. Potrebna širina parkirnega mesta v garaži je 2,50 m. Minimalna svetla 

višina v garaži je 2,20 m, na rampah pa 2,30 m. Na primernem mestu pred uvozom v garažo je treba 

označiti maksimalno dovoljeno višino vozil v garaži in postaviti napravo za testiranje višine vozil 

(kontrola višine).  

 
V vsaki garaži je potrebno zagotoviti parkirišča za invalide. Dimenzionirati jih je potrebno skladno z 

veljavnimi predpisi, locirati pa na najboljša parkirna mesta v bližini dvigal. Pravilnik o zahtevah za 

zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 

stavb v 12. členu (zahteve v zvezi s parkirišči) določa, da mora imeti garažni objekt 5% parkirnih mest 

rezerviranih za invalide. To pravilo velja za vsa parkirišča v javni rabi. 

 
Pešcem v garaži morajo biti zagotovljene kratke in varne poti do izhodov na stopnice oziroma dvigal. 

Pomembna je dobra kažipotna signalizacija in svetle pregledne poti, ki ne prečkajo glavnih prometnih 

tokov. Pri povratku v garažo morajo biti poti pešcev speljane mimo blagajne oziroma avtomatov za 

plačilo parkirnine. 

 
V garaži je zelo pomemben informacijski sistem. Da si vozniki lažje zapomnijo mesto parkiranja, je 

potrebno posamezna območja ali etaže različno pobarvati, parkirna mesta pa oštevilčiti. Pri izhodih iz 

garaže je potrebno jasno označiti obratovalni čas garaže. Signalizacija izvoza iz garaže mora biti 

zasnovana tako, da ji je možno enostavno slediti vse od izvoza z vsakega parkirnega mesta. Izvozni 

avtomati morajo biti postavljeni tako, da morebiten zastoj ali kolona, ki nastaneta, ne ovirata uvoza v 

garažo. 
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Primeri ureditve klasične parkirno-garažne hiše. 

 

Polavtomatske garažne hiše 

 

Najpogostejši primer polavtomatske garažne hiše predstavlja eno ali več stacionarnih dvigal, ki samo 

nadomeščajo klančine, tako da dvigujejo vozila v dvigalu do želenega nadstropja. Voznik, podobno 

kot pri garažnih hišah s klančinami, zapelje vozilo v dvigalo, ki ga dvigne ali spusti do želenega 

nadstropja, kjer nadaljuje vožnjo do prostega parkirnega mesta. 

 
Takšne rešitve so še posebej primerne za že obstoječe garažne hiše, pri katerih pridobimo prostor, ki 

ga zasedajo klančine, če jih zamenjamo z dvigali. Mesto postavitve dvigala je zelo pomembno, ker je 

glavni cilj zagotoviti čim krajše poti vožnje po etažah. Dvigala se uporabljajo za vhod in izhod. Čas 

zapolnitve parkirnih prostorov je daljši kot pri garažah s klančinami, zato je potrebno pred njimi 

predvideti tudi dodatni parkirni prostor za čakajoče. 
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Primera ureditve polavtomatske garažne hiše. 

 

Avtomatske garažne hiše 

 
Pri avtomatskih garažnih hišah se vozila brez voznika prenesejo od mesta vstopa do mesta parkiranja 

in nazaj z zunanjo pogonsko silo. Takšne garažne hiše niso v bistvu nič drugega kot velika skladišča 

vozil. Osnovni elementi avtomatskega parkirnega sistema so: vstopno mesto (soba - boks), nosilno 

dvigalo, transportne ploščadi ter elektronske nadzorne, kontrolne in krmilne naprave. Človeško 

opravilo se konča že pri vhodu, zatem vse prevzamejo stroji. 

 
Parkiranje poteka po naslednjih postopkih: 

 

 vozilo pripeljemo na ploščad v vstopno sobo – pred vhod v avtomatsko garažo, 

 vozilo zaklenemo ter dvignemo iz avtomata parkirni listek, sistem avtomatsko zavaruje vozilo in 

zapre garažna vrata, 

 sistem prenese vozilo z dvigali in transportnimi ploščadmi od vhoda do prostega parkirnega 

mesta, 

 sistem nam vrne naprej obrnjeno vozilo, ko v avtomat pred garažno hišo vstavimo 

 plačani parkirni listek. 

 

Čas parkiranja in vračanja vozila je povprečno eno do dve minuti. Splošno velja pravilo, da morajo biti 

parkirne hiše izpraznjene ali napolnjene do dveh tretjin vsaj v eni uri. S popolno avtomatizacijo 

skušamo skrajšati potek parkiranja, vendar ne toliko, da še vedno ne bi bil potreben parkirni prostor 

pred garažno hišo. Avtomatske garažne hiše na račun prihranka v sami zgradbi izgubijo prednost pred 

drugimi zaradi dodatnega parkirnega prostora za čakajoče, ki je ravno v pritličju najdražji. 

 
Prednosti avtomatskih garažnih hiš: 

 

 najudobnejši in prostorsko najvarčnejši parkirni sistem (manj tlorisne površine), 

 parkirno mesto pride do uporabnika, 

 niso potrebne nobene klančine in dolge uvozne poti, 
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 za enako število parkiranih vozil se porabi 50% manj tlorisne površine od garažnih hiš s 

klančinami, 

 zmanjšanje stroškov za razsvetljavo in prezračevanje, 

 varnost in prednost za uporabnike – ni vstopa v temna stopnišča in garaže, 

 varno in zanesljivo parkiranje v nasprotju s poškodbami in krajami v običajni garažah, 

 hitri dostopni čas za vozila (odvisno seveda od števila vstopnih mest, etaž in števila ploščadi), 

 okolju prijazno, ni izpušnih plinov in hrupa. 

 

Pomanjkljivosti avtomatskih garažnih hiš: 

 

 visoka začetna investicija, 

 delovanje celotne garažne hiše je odvisno od delovanja strojev – el. energije, 

 višji obratovalni stroški – stalno vzdrževanje mehanizacije in opreme. 

 

     

 

 

Primera ureditve avtomatske garažne hiše. 
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Parkirni stolp 

 
Parkirni stolpi omogočajo prostorsko varčno parkiranje z zlaganjem vozil drugo na drugo. Parkirni 

stolp z enim samim vhodom in vertikalnim dvigalom omogoča parkiranje do 95 vozil v enem skladu 

na osnovni površini 47 m2, levo in desno od dvigala. Lahko so zgrajeni kot stolpi ali jaški, z največ 

tremi skladi na vsaki strani dvigala. Parkirni stolpi ne potrebujejo dovoznih klančin in poti, vozila so 

varna pred krajo in pred vandalizmom. V primerjavi s klasičnimi garažnimi sistemi zavzemajo veliko 

manj prostora. Avtomatske parkirne naprave so namenjene parkiranju od 10 do 80 vozil, v do 30 

etažah. Izvedbe so možne kot stolp, jašek ali kombinacija. 

 

    

Primeri parkirnih stolpov. 
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Analiza obstoječega stanja 

 
 
Mestno središče Rogaška Slatina predstavlja zaokroženo celoto z vsemi funkcijami mestnega jedra. V 

njem se poleg bivalnih funkcij odvijajo tudi storitvene, šolske, kulturne in upravne dejavnosti. Med 

drugim sodi Rogaška Slatina s svojo večstoletno turistično zgodovino in velikim obsegom turističnega 

prometa med najstarejše in najpomembnejše turistične kraje v Sloveniji. Vse navedene dejavnosti pa 

potrebujejo določene površine namenjene mirujočemu prometu.  

 
V sklopu mirujočega prometa bo izdelana analiza vseh javnih parkirnih površin na območju mesta 

Rogaška Slatina. Dosedanje raziskave in izkušnje kažejo, da mora takšna analiza temeljiti na eksaktnih 

metodah, med katere sodijo diagnosticiranje stanja, prognoziranje parkirnih potreb in optimizacija 

rešitev.  V sklopu analize kapacitet in ureditve površin za mirujoči promet je v prvi vrsti potrebno 

analizirati obstoječe stanje, torej ugotoviti, kakšne so sedanje kapacitete za parkiranje. Pri 

ocenjevanju bodočih potreb po parkirnih površinah je potrebno upoštevati morebitne predvidene 

prometne ureditve, ki bodo vplivale na spremembo obstoječih kapacitet, predvidene prostorske 

spremembe ter demografska gibanja. 

 
Ureditev mirujočega prometa v Občini Rogaška Slatina ureja Odlok o ureditvi cestnega prometa v 

Občini Rogaška Slatina. Lokacije vseh javnih parkirnih površin v mestu Rogaška Slatina ter število 

parkirnih mest na posamezni parkirni površini so natančno opredeljene v Sklepu o določitvi 

splošnih in posebnih javnih površin v Občini Rogaška Slatina. 

 
Javne parkirne površine se delijo na splošne parkirne površine in posebne parkirne površine.  

 

Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na javnih parkirnih površinah, razen posebnih 

parkirnih površin. Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi z 

zgoraj omenjenim odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini 

lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor določen. 

 
Posebne parkirne površine so: rezervirane parkirne površine za potrebe javnih zavodov in pravnih 

oseb javnega prava, rezervirane parkirne površine ob večstanovanjskih objektih, parkirne površine, 

namenjene izključno parkiranju avtotaxi vozil, varovane parkirne površine, na katerih je parkiranje ob 

plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje parkiranih vozil, druge posebne parkirne 

površine, ki so kot take določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa (primeroma posebej 

označene površine za ljudi s posebnimi potrebami, intervencijska vozila). Posebne parkirne površine 

morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Na posebnih parkirnih 

površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas, ki je za to 

določen, oziroma imajo dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa. Parkirne 

površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v 

ostalem času uporabljajo kot splošne parkirne površine. Navedene površine se praviloma rezervirajo 

za določene časovne termine (dneve, ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot 

javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo.  
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Metodologija analize oz. določitve potrebnega števila parkirnih mest je bila opravljena po sledečih 

korakih: 

 

1. Definirana je bila lokacija vseh javnih parkirnih površin ter število parkirnih mest na posamezni 

parkirni površini. Te v nadaljevanju označujemo z oznakami S1 – S8 (splošne parkirne površine) in 

P1 – P17 (posebne parkirne površine). 

 
2. Opravljen je bil terenski ogled vseh analiziranih parkirnih mest z namenom pridobitve podatka o 

natančnem številu obstoječih parkirišč, urejenosti posameznih parkirnih površin, zasedenosti 

parkirnih površin itd. Upoštevana so bila označena parkirna mesta, individualne garaže in 

neoznačena parkirna mesta (pri čemer je bil upoštevan kriterij potrebnih površin za odvijanje  

intervencijskega, servisnega in ostalega prometa). Posebna pozornost je bila dana tudi parkirnim 

površinam za invalidne osebe. 

 
3. S pomočjo strokovnih kriterijev za določevanje potrebnega števila parkirnih mest (normativi so 

podani v predhodnem podpoglavju) je bilo določeno potrebno število parkirnih mest na 

posamezni parkirni površini. 

 
Parkirni normativi so predpis za uravnavanje parkirne ponudbe in posredno tudi parkirnega 

povpraševanja, v obliki predpisanega minimalnega ali maksimalnega števila parkirnih mest, ki so 

namenjena različnim rabam prostora. Število predpisanih parkirnih mest je odvisno od vrste rabe 

prostora, od lokalne skupnosti in tudi drugih dejavnikov. 

 
Povpraševanje po parkirnih mestih je praviloma vedno večje od ponudbe, saj je zagotavljanje 

parkirnih mest za vse potrebe pogosto fizično neizvedljivo in ekonomsko neupravičeno. Pri tem ob 

koničnih obremenitvah povpraševanje presega zmogljivost parkirnih mest. Da bi bil ta pojav 

primerno upoštevan in usklajen, je z deležem v času, ko je zmogljivost presežena, povezano tudi 

načrtovanje ponudbe parkirnih površin. 

 
Pri nas doslej še niso bile izvedene obsežnejše študije o mirujočem prometu in potrebah po parkirnih 

prostorih za posebne generatorje prometa. Državnega predpisa o dimenzijah parkirnih mest Slovenija 

nima. Zato so se včasih uporabljali nemški predpisi na tem področju, leta 1979 (obnova 1991) pa je 

FGG Univerze v Ljubljani izdala Tehnične normative (PTI) za mirujoči promet. Ker so se razmere do 

danes v veliki meri spremenile, so omenjeni normativi deloma zastareli in je potrebno biti pri njihovi 

interpretaciji strokovno kritičen. 

 
Neprimerno določeni parkirni normativi oziroma neusklajenost med povpraševanjem po parkiranju in 

parkirno ponudbo ima lahko negativne posledice. Premajhno število parkirnih mest povzroči zastoj in 

upadanje ekonomskega razvoja posameznih območjih in seveda parkiranje na tistih površinah, ki 

parkiranju niso namenjene (zelenice, pločniki). Po drugi strani pa ima preveliko število parkirnih mest 

tudi negativne posledice, saj omenjeno zmanjšuje ekonomsko upravičenost investicije in povečuje 

uporabo osebnega avtomobila nasproti alternativnih prevoznih sredstev, kot so kolo, peš, javni 

prevoz itd. 
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V nadaljevanju podajamo pregled vseh javnih posebnih in splošnih parkirnih površin na območju 

mesta Rogaška Slatina. 

 
Javne posebne parkirne površine na območju mesta Rogaška Slatina. 

 

Oznaka Lokacija parkirne površine 

P1 Pred Zdravstvenim domom Rogaška Slatina ob Celjski cesti 

P2 Pri OKP Rogaška Slatina ob Celjski cesti 

P3 Parkirišča za invalide (na večih lokacijah) 

P4 Parkirišča za avtotaxi 

P5 Pri cerkvi Sveti Križ v Rogaški Slatini 

P6 Pri glasbeni šoli v Kidričevi ulici 

P7 Pri I. osnovni šoli v Kidričevi ulici 

P8 Ob II. Osnovni šoli v Ulici Kozjanskega odreda 

P9 Ob III. Osnovni šoli Rogaška Slatina 

P10 Knjižnica Rogaška Slatina 

P12 Pri športni dvorani Janina ob Kidričevi ulici 

P13 Pri športni dvorani Balinček ob Sotelski cesti  

P14 Pri nogometnih tribunah v Športnem centru Rogaška Slatina 

P15 Pri gasilskem domu Rogaška Slatina 

P16 Pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju v Prvomajski ulici 

P17 Pri čistilnici Pušič, AMZS Rogaška Slatina v Prvomajski ulici  

P18 Pri pokopališču 

 

Javne splošne parkirne površine na območju mesta Rogaška Slatina. 
 

Oznaka Lokacija parkirne površine 

S1 Za glavno avtobusno postajo pri Pošti ob Kidričevi ulici, pred in za Mercatorjem 

S2 Pri poslovnem centru Sonce, Termah in Kulturnem centru ob Celjski cesti 

S3 Med restavracijo Sonce in Pegazovim domom 

S4 Ob Celjski cesti pri domu za starejše občane (pri lesenem mostu) 

S5 Pred in za zgradbo Občine Rogaška Slatina v Izletniški ulici 

S6 Na ulici XIV. divizije 

S7 Južni park 

S8 Ob restavraciji Bohor 

 

 

V sklopu dane naloge bo obravnavana tudi parkirna površina pri stanovanjskih blokih v Ulici 

Kozjanskega odreda (Z1), ki so v lasti lastnikov stanovanj in ne sodijo med javna parkirna mesta ter 

parkirne površine na območju hotelov. 
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Pregled lokacije javnih (splošnih in posebnih) parkirnih površin na območju Rogaške Slatine. 

P1 

P2 

S2 

P17 

P16 

P8 

Z1 
P15 

P10 

P13 in P14 

P12 

P7 

P9 P4 

P18 

P5 

P6 

S5 

S6 

S3 

S4 

S1 

S8 

S7 
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Parkirna površina P1 

Parkirna površina P1 se nahaja ob Celjski cesti pri Zdravstvenem domu. Na njej je skupno urejenih 33 

parkirnih mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P1. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P1. 

 

Tabela: Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

zdravstveni dom 1200 m2 1 PM / 30 m2 neto površine 40 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 40 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 

33 PM 40 PM 

33 PM 
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Parkirna površina P2 
 
Območje cone P2 se nahaja ob Celjski cesti, pri javnem podjetju za komunalne storitve OKP Rogaška 

Slatina. Na njej je skupno urejenih 20 parkirnih mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne 

površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P2. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P2. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

OKP Rogaška Slatina 510 m2 1 PM / 30 – 40 m2 17 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 17 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 

20 PM 17 PM 

 

20 PM 
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Parkirna površina P4 

Gre za parkirno površino,  namenjena parkiranju vozil taksi služb.  Na slednji je urejenih 5 PM. Mikro 

lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. Parkirišča so 

označena s ustrezno horizontalno signalizacijo, vertikalna signalizacija pa je neustrezna (III – 61 – 

znak »taksi postajališče«). 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P4. 

 

   
Fotodokumentacija parkirne površine P4. 

 
Dve parkirni mesti za vozila taksi službe (posebej označeni z horizontalno in vertikalno signalizacijo) 

sta locirani tudi na območju avtobusnega postajališča (slika spodaj).  

 

  

5 PM 
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Parkirna površina P5 

 
Parkirna površina P5 se nahaja pri cerkvi Sveti Križ v Rogaški Slatini. Na njej je prostora za parkiranje 

30 vozil, vendar pa parkirna mesta niso posebej označena. Mikro lokacija in fotodokumentacija 

parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P5. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P5. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

cerkev 440 sedežev 1 PM / 10 – 20 sedežev 44 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 44 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
Razlika 30 PM 44 PM 

 

30 PM 
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Parkirna površina P6 

 

Parkirna površina P6 se nahaja na Kidričevi ulici pri Glasbeni Šoli Rogaška Slatina. Na njej je skupno 

urejenih 15 parkirnih mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na 

spodnjih slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine P6.  

 

Fotodokumentacija parkirne površine P6. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

glasbena šola 
167 učencev 1 PM / 30 učencev pod 18 let 6 PM 

167 učencev 1 PM / 10 učencev nad 18 let 17 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 23 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 15 PM 23 PM 

 

  

15 PM 
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Parkirna površina P7 

Parkirna površina P7 se nahaja na Kidričevi ulici pri I. Osnovni šoli v Kidričevi ulici. Na njej je prostora 

za parkiranje 22 vozil. Mikro lokacija ter fotodokumentacija  parkirne površine je prikazana na 

spodnjih slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine P7.  

    

Fotodokumentacija parkirne površine P7. 

 

Tabela: Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

osnovna šola 397 otrok 1 PM / 30 učencev 14 PM  

Število potrebnih PM (skupaj) 14 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 22 PM 21 PM* 

 

*Povzeti normativi za določevanje števila PM, ki so edini na voljo, so iz leta 1991 in ne zajemajo 

današnje stopnje motorizacije, zato predlagamo, da se število PM vsled zagotavljanja zadostne 

kapacitete parkirišča pomnoži s faktorjem 1,5 (večji dogodki v šoli in vrtcu, roditeljski sestanki ipd.). 

 

22 PM 
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Parkirna površina P8 

 
Parkirna površina P8 se nahaja na Kidričevi ulici pri II. Osnovni šoli v Kidričevi ulici ter Otroškem vrtcu 

Izvir. Na celotnem območju parkirne površine P8 je urejenih 72 parkirnih mest. Mikro lokacija ter 

fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah.  

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P8. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P8. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

osnovna šola 464 otrok 1 PM / 30 učencev 16 PM 

vrtec 283 otrok 1 PM / 20 – 30 otrok 
 

15 PM  

Število potrebnih PM (skupaj) 31 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 98 PM 46* PM 

*Povzeti normativi za določevanje števila PM, ki so edini na voljo, so iz leta 1991 in ne zajemajo 

današnje stopnje motorizacije, zato predlagamo, da se število PM vsled zagotavljanja zadostne 

kapacitete parkirišča pomnoži s faktorjem 1,5 (večji dogodki v šoli in vrtcu, roditeljski sestanki ipd.). 

42 PM 

56 PM 
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Parkirna površina P9 

Parkirna površina P9 se nahaja na Izletniški ulici pri III. OŠ Rogaška Slatina.  Parkirna površina skupno 

šteje 20 PM. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine P9 je prikazana na spodnjih 

slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine P9. 

 

  

Fotodokumentacija parkirne površine P9. 

 
Tabela: Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

osnovna šola 
(prilagojen program) 

30 učencev 1 PM / 15 učencev 2 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 2 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 20 PM 3 PM* 

*Povzeti normativi za določevanje števila PM, ki so edini na voljo, so iz leta 1991 in ne zajemajo današnje 

stopnje motorizacije, zato predlagamo, da se število PM vsled zagotavljanja zadostne kapacitete parkirišča 

pomnoži s faktorjem 1,5 (večji dogodki v šoli, roditeljski sestanki ipd.).

20 PM 
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Parkirna površina P10  

Parkirna površina P10 se nahaja pri Knjižnici Rogaška Slatina. Slednja si deli parkirno površino s 

trgovskim centrom Tuš. Na zgornji parkirni površini je urejenih 68 parkirnih mest, obstaja pa tudi 

možnost parkiranja v spodnji garaži, kjer je urejenih 44 PM.  

 

Mikro lokacija parkirne površine P9. 

 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P9. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

knjižnica 550 m2 1 PM / 67 m2 neto površine 9 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 9 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 112 PM* 9 PM 

*delitev parkirne površine s TC Tuš  

112 PM 
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Parkirna površina P12 

 

Parkirna površina P12 se nahaja pri športni dvorani Janina ob I. OŠ Rogaška Slatina na Kidričevi ulici. 

Športna dvorana predstavlja pomembno športno prizorišče. V dvorani so urejene tribune za 500 

gledalcev, pred dvorano pa se nahaja prenovljeno košarkarsko igrišče. Zunanja parkirna površina 

šteje skupno 26 parkirnih mest.   Mikro lokacija ter fotodokumentacija parkirne površine je prikazana 

na spodnjih slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine P12. 

 

 

Fotodokumentacija parkirne površine P12. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

športna dvorana 
3000 m2 1 PM / 50 m2 površine dvorane 60 PM 

500 sedežev 1 PM / 10 – 20 prostorov za obiskovalce 25 PM 

zunanja igrišča 1950 m2 1 PM / 250 m2 površine 8 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 93 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 26 PM (+100 PM*) 93 PM 

*V času večjih športih dogodkov možnost parkiranja čez cesto na železniški postaji, kjer je skupno urejenih 100 PM 

26 PM 
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Parkirna površina P13 in P14 

 

Parkirna površina P13 se nahaja pri športni dvorani Balinček ob Sotelski cesti. Na slednji je urejenih 

48 parkirnih mest. Dvorana ima 120 sedežev. Ob dvorani se nahaja tudi nogometno igrišče s 400 

sedeži na tribunah. Mikro lokacija ter fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih 

slikah.  

 

 
Mikro lokacija parkirne površine P13. 

 

 
Foto dokumentacija parkirne površine P13. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

športna dvorana 
950 m2 1 PM / 50 m2 površine dvorane 19 PM 

120 sedišč 1 PM / 10 – 20 prostorov za obiskovalce 12 PM 

nogometno igrišče 
8500 m2 1 PM / 250 m2 površine 34 PM 

400 sedišč 1 PM / 10 – 20 prostorov za obiskovalce 40 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 105 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 90 PM 105 PM 

 

90 PM 
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Parkirna površina P15 

 
Parkirna površina P15 se nahaja pri gasilskem domu Rogaška Slatina. Parkirna površina šteje skupno 

50 PM. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnji sliki. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P15. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P15. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

gasilski dom 920 m2 1 PM / 30 - 40 m2 neto površine 23 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 23 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 50 PM 23 PM 

  

50 PM 



177 
 

Parkirna površina P16 

 

Parkirna površina P16 se nahaja pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju v Prvomajski ulici. Na 

območju parkirne površine je urejenih 12 parkirnih mest. Lokacija parkirne površine in 

fotodokumentacija je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 
 

Mikro lokacija parkirne površine P16. 

 

    
Fotodokumentacija parkirne površine P16. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

pisarne 310 m2 1 PM / 30 – 40 m2 neto površine 8 PM 

proizvodnja/skladišče 390 m2 1 PM / 85 m2 neto površine 5 PM 

konferenčni prostor 70 m2 1 PM / 5 sedišč  14 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 27 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 13 PM 27 PM 

13 PM 
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Parkirna površina P17 

 

Parkirna površina P17 se nahaja pri  čistilnici Pušič, AMZS Rogaška Slatina v Prvomajski ulici. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P17. 

 

Fotodokumentacija parkirne površine P17. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

delavnica za servis 
motornih vozil in 

avtopralnica 

1 popravljalno 
mesto 

6 PM / popravljalno mesto 6 PM 

1 pralna enota 5 PM / pralno enoto 5 PM 

kemična čistilnica 100 m
2 

 1 PM / 50 – 70 m2 neto površine 2 PM 

trgovska dejavnost 900 m
2
 1 PM / 30 – 40 m2 prodajne površine 23 PM 

gostinska dejavnost 40 sedežev 1 PM / 8 – 12 sedežev 5 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 41 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 50 PM 41 PM 

 

50 PM 
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Parkirna površina P18 

 

Parkirna površina P18 se nahaja pri pokopališču.  Na območju parkirne površine je urejenih 60 PM. 

Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine P18. 

 

    

Fotodokumentacija parkirne površine P18. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

pokopališče 9100 m2 1 PM / 2000 m2 površine (10 min.) 10 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 10 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 60 PM 10 PM 

 

  

60 PM 
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Parkirna površina S1 

Parkirna površina S1 se nahaja za glavno avtobusno postajo pri Pošti ob Kidričevi ulici, pred in za 

Mercatorjem. Na parkirni površini je skupno urejenih 66 parkirnih mest. Mikro lokacija in 

fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine S1. 

 

    
 

Fotodokumentacija parkirne površine S1. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

trgovine 700 m2 1 PM / 30 – 40 m2 koristne prodajne površine 24 PM 

poslovni prostori 500 m2 1 PM / 20 – 30 m2 neto površine 25 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 49 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 66 PM 49 PM 

66 PM 
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Parkirna površina S2 

 

Parkirna površina P2 se nahaja ob Celjski cesti, in sicer pri Poslovnem centru Sonce, Termah in 

Kulturnem centru. Na parkirni površini je skupno urejenih 137 parkirnih mest. Mikro lokacija in 

fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah.     

 

 
 

Mikro lokacija parkirne površine S2. 

 

   
 

Fotodokumentacija parkirne površine S2. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

kulturni center 489 sedežev 1 PM / 5 sedežev 98 PM 

Terme Rogaška 
Slatina 

5500 m2 1 PM / 200 m2 tlorisne površine 28 PM 

 
Poslovni center 

Sonce 

450 m2 1 PM / 30 m2 neto površine 15 PM 

900 m2 1 PM / 30 – 40 m2 prodajne površine 23 PM 

570 m2 1 PM / 30 - 40 m2 neto površine 19 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 183 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 137 PM 183 PM 

*(450 m
2 

– zdravstvena dejavnost, 900 m
2 

trgovska dejavnost, 570 m
2 

– poslovna dejavnost) 

137 PM 



182 
 

Parkirna površina S3 in S4 

 
Parkirna površina S3 se nahaja med restavracijo Sonce in Pegazovim domom.  Na parkirni površini je 

skupno urejenih 28 parkirnih površin. Parkirna površina S4 se nahaja ob Celjski cesti pri domu za 

starejše občane (pri lesenem mostu). Na parkirni površini je skupno urejenih 50 parkirnih mest.  

Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirnih površin je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 
Mikro lokacija parkirne površine S3 in S4. 

 

   
 

Fotodokumentacija parkirne površine S3 in S4. 

 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

dom starejših občanov 129 ležišč 2 PM / 5 do 8 ležišč 52 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 52 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 

78 PM 52 PM 

 
 

 

28 PM 

50 PM 
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Parkirna površina S5 

 

Parkirna površina S5 se nahaja pred in za zgradbo Občine Rogaška Slatina v Izletniški ulici. Na parkirni 

površini je skupno urejenih 63 parkirnih mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine 

je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 
 

Mikro lokacija parkirne površine S5.  

 

   
 

Fotodokumentacija parkirne površine S5. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

Občina Rogaška Slatina 890 m2 1 PM /  20 – 30 m2 neto površine 45 PM 

stanovanjski blok  9 enot 1 – 1.5 PM / 1 enoto 14 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 59 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 

63 PM 59 PM 

 

  

63 PM 
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Parkirna površina S6  

 

Parkirna površina S6 se nahaja na ulici XIV. divizije. Na parkirni površini je skupno urejenih 29 

parkirnih mest, ki so v osnovi namenjeni bližnji cerkvi (80%) ter bližnjim blokom (20%). Za potrebe 

cerkve je torej namenjenih 23 parkirnih mest.  Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine 

je prikazana na spodnjih slikah.  

 

 
 

Mikro lokacija parkirne površine S6. 

 

   
 

Fotodokumentacija parkirne površine S6. 

 

Poleg  parkirne površine S6 je za potrebe cerkve namenjena tudi parkirna površina P5. Glede na 

število sedežev v cerkvi mora imeti ta (po normativih) zagotovljenih skupno 44 parkirnih mest. Na 

območju parkirne površine P5 je na razpolago 30 parkirnih mest ter na območju parkirne površine S6 

je zagotovljenih 23 parkirnih mest, torej skupno 53 parkirnih mest.   

29 PM (23 PM za 

potrebe cerkve) 
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Parkirna površina S7 

 

Parkirna površina S7 se nahaja pri južnem parku. Na parkirni površini je skupno urejenih 12 parkirnih 

mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine so prikazane na spodnjih slikah.  

 

 
Mikro lokacija parkirne površine S7.  

 

   
Fotodokumentacija parkirne površine S7. 

 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

kavarna 60 sedežev 1 PM / 8 – 12 sedežev  8 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 8 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 

12 PM 8 PM 

 

  

12 PM 



186 
 

Parkirna površina S8 

 

Parkirna površina S8 se nahaja ob restavracijo Bohor. Na parkirni površini je skupno urejenih 9 

parkirnih mest. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

 
 

Mikro lokacija parkirne površine S8. 

 

   
 

Fotodokumentacija parkirne površine S8. 
 

Poleg  parkirne površine S8 je za potrebe bližnjih trgovin in poslovnih objektov (pošta, banka) na 

razpolago tudi (že zgoraj omenjena) parkirna površina S1. Na parkirni površini S1 je urejenih 66 

parkirnih mest in na parkirni površini S8 je urejenih 9 parkirnih mest, torej skupno 75 parkirnih mest.  

  

9 PM 
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Parkirna površina Z1 

 

Parkirna površina Z1 se nahaja pri stanovanjskih blokih v Ulici Kozjanskega odreda. Parkirna površina 

skupno šteje 129 parkirnih mest, od tega 52 zunanjih in 77 garaž. Gre za parkirna mesta lastnikov 

stanovanj. Mikro lokacija in fotodokumentacija parkirne površine je prikazana na spodnjih slikah. 

 

Mikro lokacija parkirne površine Z1. 

   

Fotodokumentacija parkirne površine Z1. 

 
Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

stanovanjski bloki 190 stanovanj 1.5 PM / 1 stanovanje 285 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 285 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 129 PM 285 PM 

  

129 PM 
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Upoštevajoč predhodno podrobno analizo, mikrolokacije posameznih parkirnih con ter medsebojno 

kompatibilnost (v smislu bližine posameznih con) je v spodnji tabeli prikazan povzetek opravljene 

analize. 

 

Prikaz obstoječega števila javnih parkirnih mest, potrebnega števila javnih parkirnih mest 

(izračunanih po parkirnih normativih) ter primanjkljaj javnih parkirnih mest.  

 
 
Pomanjkanje javnih parkirnih mest je glede na: velikost mesta, kapacitete obstoječih javnih 
parkirišč ter v primerjavi s podobnimi mesti v državi; zelo majhno. Omenjeno je razvidno tudi v 
realnosti, saj razen v času kratkotrajnejših koničnih obdobij, na določenih najbolj atraktivnih 
lokacijah, v praksi ni zaznati pomanjkanja javnih parkirišč. 
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Parkirne površine na območju Hotelov 

 

Rogaška Slatina je eden najpomembnejših turističnih krajev v Sloveniji. Ponaša se z zelo velikim 

številom hotelskih kompleksov, ki so povečini razvrščeni ob Zdraviliškem trgu. Zaradi zdraviliškega 

turizma so v Rogaški Slatini potrebe po parkirnih površinah močno povečane. Obstoječih parkirnih 

površin na območju hotelskih dejavnosti ni dovolj. V letu 2010 je sicer bila (v bližini) zgrajena parkirna 

hiša Janina, ki je nekoliko pripomogla k urejanju parkirne problematike v bližini hotelov, vendar 

parkirnih mest še vedno primanjkuje. Upoštevan normativ v analizi je bil 1 parkirišče na 2 turistični 

postelji. Sicer znaša normativ 1 parkirišče na 2-6 turističnih postelj. Del gostov prihaja v zdravilišče 

tudi z avtobusom, zato uporabljen normativ (1PM/2 postelji) predstavlja »težji« primer. 

 

HOTEL STYRIA 

HOTEL STROSSMAYER 

GRAND HOTEL ROGAŠKA 

GRAND HOTEL DONAT 

HOTEL GRAND SLAM 

HOTEL SAVA 

HOTEL ZAGREB 

HOTEL ALEKSANDER 

HOTEL SLOVENIJA 

HOTEL SLATINA 
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Lokacije hotelov na območju Rogaške Slatine. 
Hotel Slatina 
 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Hotel Slatina. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel 122 ležišč 1 PM/2-6 postelj 61 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 61 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 47 PM 61 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Hotel Slatina. 

 

    

Fotodokumentacija parkirne površine_Hotel Slatina. 

 
 

47 PM 
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Grand hotel Rogaška_Hotel Styria_Hotel Strossmayer 
 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Grand hotel Rogaška, Hotel Styria in Hotel 
Strossmayer. 

 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

Hotel Rogaška 151 ležišč 1 PM/2-6 postelj  76 PM 

Hotel Styria 92 ležišč 1 PM/2-6 postelj 46 PM 

Hotel Strossmayer 118 ležišč 1 PM/2-6 postelj 59 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 181 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 48 PM 181 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Grand hotel Rogaška_Hotel Styria in Hotel Strossmayer. 

      
 

48 PM 
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Fotodokumentacija parkirne površine_Grand hotel Rogaška, Hotel Styria in Hotel Strossmayer. 
Hotel Slovenija 
 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Hotel Slovenija. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel 110 ležišč 1 PM/ 2-6 postelj 55 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 55 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 36 PM 55 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Hotel Slovenija. 

 

    
   

 36 PM 
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Fotodokumentacija parkirne površine_Hotel Slovenija. 
Hotel Grand Slam 
 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Hotel Grand Slam. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel  50 ležišč 1 PM / 2-6 postelj 25 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 25 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 26 PM 25 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Hotel Grand Slam. 

    

Fotodokumentacija parkirne površine_ Hotel Grand Slam. 

26 PM 
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Grand Hotel Sava in Hotel Zagreb 

 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Grand hotel Sava in Hotel Zagreb. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel Sava 498 ležišč 1 PM / 2-6 PM 249 PM 

hotel Zagreb 102 ležišč 1 PM / 2-6 PM 51 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 300 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 99 PM 300 PM 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Hotel Sava in Hotel Zagreb. 

  

99 PM 
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Fotodokumentacija parkirne površine_Grand Hotel Sava in Hotel Zagreb. 
Grand hotel Donat 
 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Grand hotel Donat. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel 252 ležišč 1 PM / 2-6 PM 126 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 126 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 89 PM 126 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Grand hotel Donat. 

  

Mikro lokacija parkirne površine_Grand hotel Donat. 

 

 

89 PM 
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Hotel Aleksander 

 
 

Analiza obstoječe in potrebne kapacitete parkirišč_Hotel Aleksander. 
 

Dejavnost 
Lastnost 

dejavnosti 
Število PM za posamezno dejavnost 

Število potrebnih 
PM 

hotel 52 ležišč 1 PM/2-6 postelj 26 PM 

Število potrebnih PM (skupaj) 26 PM 

 

Število obstoječih PM Število potrebnih PM 
 23 PM 26 PM 

 

 

Mikro lokacija parkirne površine_Hotel Aleksander. 

  

Fotodokumentacija parkirne površine_Hotel Aleksander. 

 

23 PM 
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Prikaz obstoječega števila parkirnih mest, potrebnega števila parkirnih mest (izračunanih po 

parkirnih normativih) ter primanjkljaj parkirnih mest.  

 

PARKIRNA POVRŠINA 
ŠTEVILO OBSTOJEČIH 

PARKIRNIH MEST 
ŠTEVILO POTREBNIH 

PARKIRNIH MEST 
PRIMANJKLJAJ 

Hotel Slatina 47 61  - 14 

Grand hotel Rogaška, Hotel 
Styria in Hotel Strossmayer 

48 181 - 133 

Hotel Slovenija 36 55 - 19 

Hotel Grand Slam 26 25 0 

Grand hotel Sava in Hotel 
Zagreb 

99 300 - 201 

Grand hotel Donat 89 126 - 37 

Hotel Aleksander 23 26 - 3 

SKUPNO ŠTEVILO PRIMANKLJAJA PARKIRNIH MEST 407* 

 
*Upoštevan normativ 1 parkirišče/2 postelji 
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Parkirne površine za invalidne osebe 

 

Invalidnim osebam oziroma gibalno oviranim osebam je potrebno nameniti posebno pozornost, saj 

so ti v prometu še posebej ogroženi. Ti potrebujejo za parkiranje, vstopanje, izstopanje in spravilo 

vozička posebej urejene parkirne površine. Invalidi morajo pri vseh vrstah parkiranja z vozičkom 

nekako zapeljati na robnik, zato morajo biti parkirna mesta opremljena z ustreznimi klančinami. 

 
Na osnovi opravljenega terenskega ogleda lahko rečemo, da je mesto Rogaška Slatina invalidom 

prijazno mesto. Med drugim naj omenimo, da je v letu 2008 bil Rogaški Slatini dodeljen status 

»Občina po meri invalidov«. To pomembno priznanje je plod uspešnih večletnih aktivnosti na 

področju prilagajanja okolja ljudem s posebnimi potrebami. Skrb za invalide ima v Rogaški Slatini 

dolgoletno tradicijo. Slednje se kaže tudi v dobri urejenost parkirnih mest za invalide na javnih 

parkirnih površinah.  

 

    

 

Primeri ureditve parkirnih mest za invalidne osebe v mestu Rogaška Slatina. 
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Na osnovi opravljene analize obstoječega stanja je bilo ugotovimo sledeče: 

 

 Število obstoječih javnih parkirnih mest znaša 1.129, po prometnih normativih pa bi teh moralo 

biti 853. Ugotovimo, da je  število obstoječih parkirnih mest večje od teoretičnega števila 

potrebnih javnih parkirnih mest. Na osnovi takih rezultatov bi lahko dajali, da parkirne 

problematike na območju mesta Rogaška Slatina ni, torej da javnih parkirišč ne primanjkuje, 

vendar temu ni tako. Vzrok za »pozitivni rezultat« je, da imajo nekatera javna parkirišča več 

parkirnih mest, kot jih zahtevajo parkirni normativi. 

 
Dejanski oziroma teoretični primanjkljaj javnih parkirnih mest znaša 90 parkirnih mest, kar pa 

je posledica pomanjkanja parkirnih mest le na določenih javnih parkirnih površinah in ravno 

tem je potrebno dati posebno pozornost. Pomembno pa je, da je pri reševanju parkirne 

problematike potrebno razmišljati racionalno. Potrebno se je zavedati, da ima preveliko število 

parkirnih mest lahko tudi negativne posledice, saj omenjeno zmanjšuje ekonomsko 

upravičenost investicije in povečuje uporabo osebnega avtomobila nasproti alternativnih 

prevoznih sredstev, kot so kolo, peš, javni prevoz itd. 

 

 Velik primanjkljaj parkirnih mest je zaznati tudi na območju stanovanjskega naselja na Ulici 

Kozjanskega odreda. Parkirna površina je v lasi lastnikov stanovanj in ne sodi med javne parkirne 

površine.  Danes imajo stanovalci na razpolago 129 parkirnih mest, medtem ko bi jih morala imeti 

285. Primanjkljaj torej znaša 156 parkirnih mest.  

 
 Manjše pomanjkanje parkirnih mest je zaznati pred športno dvorano Balinček. Po parkirnih 

normativih primanjkuje 15 parkirnih mest. Vendar pa so v bodoče predvidena še parkirna mesta 

za avtobuse, predvsem zaradi prireditev, ki se bodo odvijale v športnem parku.   

 

 Po parkirnih normativih primanjkujejo parkirna mesta ob Celjski cesti, in sicer pri Poslovnem 

centru Sonce, Termah in Kulturnem centru. Na parkirni površini je skupno urejenih 137 parkirnih 

mest. Po parkirnih normativih bi parkirna površina glede na bližnje dejavnosti morala skupno 

zagotavljati 183 parkirnih mest (teoretični primanjkljaj torej znaša 46 parkirnih mest) . Vendar se 

kulturne prireditve dogajajo predvsem popoldan oziroma zvečer. V dopoldanskem času med 

delovnikom  znaša v povprečju zasedenost parkirišča 80%, kar dokazuje, da je parkirnih mest 

dovolj.   

 

 Pomanjkanje manjšega števila parkirnih mest je tudi zaznati pred Zdravstvenim domom Rogaška 

Slatina (7 parkirnih mest) in Glasbeno šolo Rogaška Slatina (8 parkirnih mest). V primeru polne 

zasedenosti parkirišča pred Zdravstvenim domom vozniki parkirajo vozilo na bližnjih parkiriščih 

(npr. na parkirišču med Pegazovim domom in restavracijo Sonce). 

 

 Pri podjetniškem inkubatorju teoretično parkirnih mest primanjkuje (primanjkuje 14 parkirnih 

mest), vendar pa omenjenega praktično ni zaznati.  

 

 Na območju ožjega mestnega jedra imajo po parkirnih normativih bližnje javne parkirne površine 

zadostno število parkirnih mest. Vendar pa so bila ravno ta parkirišča ob terenskem ogledu polno 

zasedena oziroma »prezasedena«. Vzrok za omenjeno je vsekakor atraktivna lokacija za 
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parkiranje vozila, saj so v bližini pomembne upravne, poslovne in trgovske dejavnosti (pošta, 

banka, trgovina itd.). Iz slik je razvidno, da so v dopoldanskem času najbolj zasedena parkirišča v 

okolici avtobusne postaje. Vozniki puščajo vozila tudi na neoznačenih mestih (na vozišču, na 

pločniku, na parkirnih mestih, ki so namenjena dostavi itd.). 

 

    
 
 

    
 
 

    
Parkirna problematika v mestnem jedru. 
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Dolgoročno reševanje mirujočega prometa v mestu Rogaška Slatina  
 
 
Glede na analizo obstoječega stanja (zasedenost parkirišč) večjega pomanjkanja parkirnih mest (na 

javnih parkirnih površinah) na območju mesta ni zaznati. Največji primanjkljaj parkirnih mest je 

vsekakor v mestnem jedru, kjer se nahaja večina upravnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti. Te 

problematike se zaveda tudi Občina Rogaška Slatina, zato je k dolgoročnemu reševanju mirujočega 

prometa že pristopila. Glavni cilj je vsekakor zagotoviti parkirna mesta za občane, kateri v upravnem 

središču opravljajo svoje opravke ter odpraviti parkirno problematiko na območju hotelov. 

 
V letu 2010 je bila zgrajena podzemna parkirna hiša Janina, ki v veliki meri pripomore k urejanju 

parkirne problematike v bližini hotelov. Garažna hiša stoji na prejšnjem makadamskem parkirnem 

prostoru nasproti Terapije, ki jo kot zdravstveno ustanovo obiskujejo domačini in obiskovalci od 

drugod. Problem pomanjkanja parkirnih prostorov pa so čutili tudi zaposleni.  

 
Parkirna hiša ima skupno 179 parkirnimi mesti, od tega 17 za invalide, katerim je za lažji dostop na 

voljo tudi osebno dvigalo.  

 

 

    

 

Parkirna hiša Janina.  
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Poleg že zgrajene parkirne hiše Janina je predvidena izgradnja še treh parkirnih hiš v območju 

hotelov:  

 

 Parkirna hiša pri objektu Grand hotel Donat (investitor: Hoteli in turizem Rogaška d.o.o. , 

predvideno število parkirnih mest: 159), 

 

 Parkirna hiša pri objektu Zdravilišča Rogaška – zdravstvo d.o.o. (investitor: Zdravilišča Rogaška – 

zdravstvo d.o.o., predvideno število parkirnih mest: 63), 

 

 Parkirna hiša pri objektu Terme Spa Rogaška d.d. (investitor: Terme Spa Rogaška d.d., predvideno 

število parkirnih mest: 128). 

 

 

Za zagotovitev parkirnih mest na območju upravnega središča je predvidena izgradnja dveh parkirnih 

hiš: 

 

 Parkirna hiša »Promenada« pri Zdravstvenem domu Rogaška Slatina, ki je predvidena na mestu 

sedanjega asfaltnega parkirišča (investitor:  Lekarne Celje). Predvidenih je 32 parkirnih mest v 

parkirni hiši in ureditev 57 zunanjih parkirnih mest, torej skupno 89 parkirnih mest. Vsa parkirna 

mesta naj bi bila uporabnikom brezplačno na uporabo. 

 

 Parkirna hiša »Center« za avtobusno postajo  (investitor: Občina Rogaška Slatina), ki je 

predvidena na mestu sedanjega asfaltnega parkirišča med avtobusno postajo in objektom Pošte 

Slovenije. V parkirni hiši bo zagotovljenih 78 parkirnih mest. 

 
 

Predvidena je tudi Parkirna hiša pri Poslovno – stanovanjskem objektu v bližini Zdraviliškega trga 

(investitor: Zvonimir Blažun s.p., predvideno število parkirnih mest: 61), vendar bo ta večinoma 

namenjena stanovalcem, zaposlenim in obiskovalcem objekta. 

 

 

Lokacije vseh novo predvidenih parkirnih hiš so prikazane na spodnji sliki. 
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Prikaz lokacije načrtovanih parkirnih hiš. 
  

INVESTITOR: LEKARNE CELJE 
32 PARKIRNIH MEST 

INVESTITOR: ZVONIMIR BLAŽUN S.P. 
61 PARKIRNIH MEST 

INVESTITOR: OBČINA ROGAŠKA SLATINA 
78 PARKIRNIH MEST 

INVESTITOR: TERME SPA ROGAŠKA D.D. 
128 PARKIRNIH MEST 

INVESTITOR: HOTELI IN TURIZEM 
ROGAŠKA D.O.O. 

159 PARKIRNIH MEST 

INVESTITOR: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA 
ZDRAVSTVO D.O.O. 

63 PARKIRNIH MEST 
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Prikaz lokacij pomanjkanja javnih parkirnih mest in lokacij predvidenih povečanj parkirnih kapacitet. 

PODJETNIŠKI INKUBATOR - PRIMANKLJAJ 
14 PARKIRNIH MEST 

ZDRAVSTVENI DOM - PRIMANKLJAJ 
7 PARKIRNIH MEST 

TERME - PRIMANKLJAJ 
46 PARKIRNIH MEST 

STANOVANJA - PRIMANKLJAJ 
156 PARKIRNIH MEST 

GLASBENA ŠOLA - PRIMANKLJAJ 
8 PARKIRNIH MEST 

ŠD BALINČEK PRIMANKLJAJ 
15 PARKIRNIH MEST 

+ 56 PM 

+ 47 PM 

+ 350 PM  

+ 61 PM  

ZA POTREBE HOTELOV 

ZA POTREBE 
STANOVALCEV, 
ZAPOSLENIH IN 
OBISKOVALCE 
POSLOVNO – 

STANOVANJSKEGA 
OBJEKTA 

HOTELI – PRIMANKLJAJ 407 
PARKIRNIH MEST 
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 Z  izgradnjo parkirne hiše Promenada (pri Zdravstvenem domu) se bo v prvi vrsti razrešila 

parkirna problematika na območju Zdravstvenega doma. Danes na danem območju parkirišč 

primanjkuje, z izgradnjo parkirne hiše pa se bo število parkirnih mest povečalo. Vendar je kljub 

temu potrebno tudi upoštevati, da se v bodoče v bližini zdravstvenega doma predvideva 

izgradnja nove lekarne, kar pa pomeni večje potrebe po parkirnih mestih. Del parkirnih mest bo 

namenjenih tudi zaposlenim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prikaz predvidene ureditve območja Zdravstvenega doma (izgradnja novega objekta Lekarna, 

parkirne hiše in zunanja ureditev ). 
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 Z izgradnjo parkirne hiše »Center« za avtobusno postajo se bo razrešila parkirna problematika na 

območju mestnega jedra. Število parkirnih mest na tem območju v dopoldanskem času 

primanjkuje, saj se v tem delu nahajajo pomembnejše upravne, storitvene in trgovske dejavnosti.  

 
 

 
 

 
 

Rekonstrukcija arkad avtobusne postaje v Rogaški Slatini in dozidava pripadajočih parkirnih 
ploščadi s pokrito tržnico in zeleno strešno teraso (API Arhitekti d.o.o., Ljubljana). 

. 
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 Velik teoretični primanjkljaj parkirnih mest je zaznati na parkirni površini pred Kulturnim domom 

oziroma pred objektom Terme Rogaška Slatina. Po parkirnih normativih primanjkuje 46 parkirnih 

mest, česar pa praktično ni občutiti. Veliko število parkirnih mest po parkirnih normativih 

»zahteva« Kulturni center (98), ki pa je večinoma namenjen kulturnim in gledališkim prireditvam, 

ki se večinoma izvajajo v popoldanskem (oziroma večernem) času. V dopoldanskem času med 

delavnikom znaša v povprečju zasedenost parkirišča 80%, kar potrjuje domnevo, da primanjkljaja 

praktično ni.  

 

 Na območju športne dvorane Janina je skupno urejenih 26 parkirnih mest. Omenjena zadostujejo 

za čas izven večjih športnih dogodkov. V dopoldanskem času namreč zasedenost parkirišča znaša 

70%. V času večjih športnih dogodkov se potreba po parkirnih mestih bistveno poveča. Po 

parkirnih normativih bi teh moralo biti 93. V tem primeru je možno parkiranje preko ceste na 

železniški postaji, kjer je skupno urejenih 100 parkirnih mest. Na osnovi omenjenega, o nekih 

dodatnih parkiriščih, na območju športne dvorane, ni smiselno razmišljati.   

 

 

 
Prikaz možnih (dodatnih) lokacij parkiranja v primeru večjih športnih dogodkov. 

 

 Manjši primanjkljaj parkirnih mest je zaznati pri Športni dvorani Balinček, vendar pa se v bodoče 

predvideva še izgradnja parkirnih mest za avtobuse, ki so potrebna predvsem zaradi športnih 

prireditev. 
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 Teoretični primanjkljaj parkirnih mest je zaznati pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju kjer 

primanjkuje 14 parkirnih mest. Vendar glede na primarni dejavnosti, ki se izvajata v inkubatorju 

(pisarniška in proizvodno/skladiščna dejavnost), je teoretično parkirnih mest dovolj (13). Za 

potrebe raznih sestankov (katerim sta na voljo dve konferenčni sobi), ki se izvajajo le občasno 

obstajajo še parkirne rezerve na bližnjem parkirišču pri objektu AMZS.  

 

 Manjši primanjkljaj parkirnih mest je zaznati pri Glasbeni šoli. Po parkirnih normativih bi teh 

moralo biti 23, vendar jih je na razpolago le 15. Glede na dejstvo, da se vse dejavnosti v Glasbeni 

šoli dogajajo v popoldanskem času, v neposredni bližini (čez cesto, gledano v smeri jug) pa je tudi 

večja atraktivna parkirna površina menimo, da bi bila izvedba dodatnih parkirnih mest 

neracionalna. Predlagamo, da se del parkirišč za potrebe glasbene šole nameni na omenjeni 

parkirni površini. Lokacija je prikazana na spodnji sliki.  

 

 

Prikaz lokacije možnosti ureditve parkirišč za potrebe Glasbene šole. 

  

GLASBENA ŠOLA 
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 Največji primanjkljaj parkirnih mest je zaznati na območju stanovanjskega naselja na Ulici 

Kozjanskega odreda. Pravilnik o graditvi stanovanjskih stavb namreč pravi, da mora biti 

zagotovljeno 1,5 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto. Tak standard se sicer uporablja pri 

novogradnji, v praksi pa se pomanjkanje parkirnih mest kaže predvsem pri stanovanjskih naseljih 

starejšega tipa oziroma gradnje. Pri teh se ni predvidela nagla rast motorizacije in mobilizacije 

prebivalstva, tako da se v neposredni bližini težko zagotavljajo nova parkirna mesta. Danes imajo 

stanovalci na razpolago 129 parkirnih mest, medtem ko bi jih morala imeti 285. Primanjkljaj torej 

znaša 156 parkirnih mest. Za dano območje se predlagata dva ukrepa: 

 
V obstoječem stanju so površine, ki so namenjene za parkiranje že v celoti izkoriščene (tudi 

nelegalno na neoznačenih mestih). Kot kratkoročni ukrepi se predlaga prometna označitve 

površin za parkiranje, kar bi pripomoglo k večji prometni urejenosti in vizualnem učinku.  

 
Kot drugi, dolgoročni ukrep, se predlaga izgradnja dodatnih parkirnih mest na danes neurejeni 

(gramozni površini) zraven gasilskega doma. Zaradi velikega primanjkljaja parkirnih mest se 

predlaga izgradnja izvede dvonivojsko s pomočjo gradbeno enostavnejših postopkov (modularno 

parkirišče). Parkirišče se lahko vsebinsko poveže z nadhodom preko železnice, kar bi omogočalo 

varen in atraktiven dostop za stanovalce v blokih (železniška proga je ne-elektrificirana, kar 

ugodno vpliva na potrebno »manjšo« višino nadhoda preko proge). Nadhod za pešce bi moral biti 

načrtovan tudi ustrezno arhitekturno, da bi se čim bolj »vklopil« v okolje. Poudariti velja, da gre 

za reševanje problematike zasebnih parkirišč in ne javnih parkirišč, ki so v upravljanju Občine 

R. Slatina. 

Možnost ureditve mirujočega prometa na območju stanovanjskega naselja na Ulici Kozjanskega 

odreda. 

Prometna označitev površin 

za parkiranje. 

NADHOD 
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Kot dolgoročna rešitev obstaja tudi možnost ureditve izgradnja večnivojskih individualnih parkirišč na 

območju današnjih individualnih garaž. 

 

 

 

 

Shematski prikaz načina in lokacije preoblikovanja površin individualnih garaž (na površini enega 

parkirišča lahko parkirajo tri vozila).  

 

 Zelo velik primanjkljaj parkirnih mest je zaznati na območju hotelov, kjer je skupno urejenih cca. 

370 parkirnih mest (upoštevana tudi neoznačena parkirna mesta), primanjkuje pa jih še nekaj več 

kot 400. Kot ukrep se predlaga izgradnja vseh treh novo predvidenih parkirnih hiš (parkirna hiša 

pri Grand hotel Donat, parkirna hiša pri Terme Spa Rogaška in parkirna hiša pri Zdravilišče 

Rogaška). Z izgradnjo parkirnih hiš se bo število parkirnih mest za potrebe hotelov povečalo za 

350, kar bo bistveno izboljšalo parkirno problematiko na območju hotelov. 
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Ostale splošne smernice 

 

Že danes velja razmišljati tudi o »zeleni« prihodnosti, ki bo nedvomno pripadla vozilom na 

nefosilna goriva. V katere smeri in predvsem kako hitro, iz vidika širše uporabe, se bodo razvijala 

električna vozila bo pokazal razvoj, ki bo temeljil na tehničnih in cenovnih možnostih tehnologije na 

eni strani ter potrebah in pričakovanjih uporabnikov vozil na drugi strani. Trenutno predstavlja 

največjo oviro za večjo uporabo elektro vozil dolg čas polnjenja vozila, za katerega pa se v prihodnosti 

pričakuje, da se bo zmanjšal na občutno krajši čas. Npr. na čas povprečnega parkiranja vozila v mestu. 

     

Da uporaba elektro vozil in njihovo polnjenje niso več le oddaljena vizija, pričajo že postavljena 

polnilna mesta v nekaterih slovenskih mestih (Ljubljana, Piran, Kranj,…). Prihodnost bo vsekakor 

temeljila na integraciji parkiranja ter hkratnega polnjenja vozil v kombinaciji s sodobno solarno in 

komunikacijsko tehnologijo (plačevanje in obveščanje o času parkiranja preko mobilnega telefona, 

pridobivanje prometnih informacij preko naprave za navigacijo ipd.).  

 

 

 

 

Bodoča integracija parkiranja ter polnjenja (elektro) vozil in izposoje koles s pomočjo sodobnih 

tehnologij (fotovoltaika, GSM, …). 
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8. KAPACITETNA ANALIZA POMEMBNEJŠIH KRIŽIŠČ 
 
V danem poglavju so kapacitetno preverjena ključna križišča na območju obdelave. Izhodišče 
predstavljajo prometne obremenitve ob koncu planske dobe leta 2032. Analiza bo izdelana za čas 
prometno »močnejše«  tj. merodajne popoldanske konične ure.  
 
Kapacitetna analiza ključnih križišč je 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 tudi medsebojni vpliv križišč / priključkov, v odvisnosti od variant prometnih režimov, 
signalnih načrtov ipd.  
 

Tabela: Kriteriji za določitev nivoja usluge v nesemaforiziranih križiščih/priključkih. 

Vir: HIGHWAY CAPACITY MANUAL 2000, Transportation research board, Washington, 2000 

 
Tabela  Kriteriji za določitev nivoja usluge v semaforiziranih in krožnih križiščih. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivo usluge Zamuda  (s/voz) 
A < 10 
B 10-15 
C 15-25 
D 25-35 
E 35-50 
F > 50 

Nivo usluge Zamuda  (s/voz) 
A < 10 
B 10-20 
C 20-35 
D 35-55 
E 55-80  (55-70)* 
F > 80  (> 70)* 
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Križišče 1 (semaforizirano križišče G2-107 in R1-219) 

 

 
Makro lokacija križišča v prometnem modelu. 

 
 

 
Mikro lokacija, prometna ureditev, geometrija križišča ter obremenitve po smereh (voz/h v 

obstoječem omrežju). 
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Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 
 

Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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 Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
 

 

 
Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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3D pogled iz smeri Mestinje 

Tipična primera odvijanja prometa. 

 
Križišče v kapacitetnem smislu, glede na projekcije prometa ni kritično do konca planske dobe. 
Določene zamude nastajajo predvsem na bližnjem priključku lokalne ceste v času popoldanske 
konice, ki se nahaja v neposredni bližini semaforiziranega križišča. Optimatizacijo delovanja križišča v 
prihodnosti je možno zagotoviti z ustreznim signalno-krmilnim načrtom, ki mora biti prilagojen 
dejanskim prometnim obremenitvam (prometno odvisno krmiljenje). Križišče je sicer v upravljanju 
Direkcije RS za ceste.   
 
 

Zaradi prekratkega pasu 
za leve prihaja do kolon, 

ki občasno blokirajo bližnji 
priključek lokalne ceste. 
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Križišče 2 (nesemaforizirano križišče G2-107 in R3-685) 
 

 
Makro lokacija križišča v prometnem modelu. 

 
 

 
Mikro lokacija, prometna ureditev, geometrija križišča ter obremenitve po smereh (voz/h v 

obstoječem omrežju). 
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Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 
 

 
Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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 Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
 

 

 
Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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3D pogled iz smeri Rog. Slatine 

 

Tipična primera odvijanja prometa. 
 

Križišče v kapacitetnem smislu, glede na projekcije prometa ni kritično do konca planske dobe. 
Zamude in kolone so minimalne, kljub temu, da večina prometa poteka v/iz smeri stranske prometne 
smeri. Iz kapacitetnega vidika je geometrija križišča ustrezna, ni pa optimalna iz vidika prometne 
varnosti (nepravokotno priključevanje določenih smeri zmanjšuje preglednost, de facto 2 križišča 
združena v enega, več zaporednih konflliktnih točk za vozila iz smeri Sp. Kostrivnice, ki zavijajo levo). 
V primeru rekonstrukcije križišča iz prometno-varnostnih vzrokov se predlaga 1-pasovno krožno 
križišče (v času naloge so se pričela gradbena dela rekonstrukcije križišča v 1 pasovno krožno križišče).  

Promet poteka 
dinamično brez 

posebnosti. 
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Križišče 3 (krožno križišče R3-685 in Prvomajske ulice) 
 

 
Makro lokacija križišča v prometnem modelu. 

 

 
Mikro lokacija, prometna ureditev, geometrija križišča ter obremenitve po smereh (voz/h v 

obstoječem omrežju). 
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Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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3D pogled iz smeri Tuša 

Tipična primera odvijanja prometa. 
 

Širše območje križišče predstavlja eno izmed najbolj prometno obremenjenih območij v občini 
Rogaška Slatina. Na tem območju se križa večina notranjega mestnega prometa, ciljno-izvorni promet 
iz/v smeri Tekačevo, tranzitni promet v/iz smeri Podčetrtek, v neposredni bližini pa se nahaja tudi več 
pomembnejših generatorjev prometa (trgovski center Tuš, ambulanta, hoteli, dom za starejše 
občane, poslovni objekti …). Križišče v kapacitetnem smislu, glede na projekcije prometa ni kritično 
do konca planske dobe. Zamude in kolone so minimalne, občasno nastajajo iz smeri »gasilskega 
doma«, a omenjeno ni kritično.  
 

Občasne kolone iz smeri 
»Gasilskega doma«, sicer 
promet poteka dinamično 

ter brez posebnosti. 
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Križišče 4 (nesemaforizirano križišče G2-107 in Kidričeve ulice, pri naselju Brezovec) 
 
Izhodišče: PROMETNI SCENARIJ 2 (prepoved vožnje težkih tovornih vozil »skozi mesto«) 
 

 
Makro lokacija križišča v prometnem modelu. 

 

 
Mikro lokacija, prometna ureditev, geometrija križišča ter obremenitve po smereh (voz/h v primeru 

prepovedi vožnje težkih tovornjakov »skozi mesto«). 
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Zamude po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Povprečne hitrosti po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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Delež vozil, ki se ustavi po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 

 

 
Kolone vozil – zajezitvene dolžine po prometnih smereh (legenda levo spodaj). 
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3D pogled v smeri Rogatca 

Tipična primera odvijanja prometa. 
 

V primeru prepovedi težkega tovornega prometa skozi center mesta Rogaška Slatina, bo dano 
križišče obremenjeno z več tovornega prometa, ki se bo podredno priključeval na glavno cesto G2-
107.  Dodaten tovorni promet ne bo kritičen v smislu kapacitete celotnega križišča, kar je razvidno 
tudi iz izhodnih kapacitetnih rezultatov ob koncu planske dobe. Predvideva se do dodatnih 40 težkih 
tovornih vozil v/iz smeri Tržiča v popoldanski konični uri, večina preostalega težkega tovornega 
prometa pa bo križišče prevozilo izven prometnih konic.  
 

Kljub povečanju 
tovornega prometa, 

promet poteka dinamično 
ter brez posebnosti. 



220 
 

7.  GENERALNI POVZETEK 
 
Generalni povzetek opravljene prometne študije in analitičnih rezultatov v sklopu prometnega 
modeliranja je sledeč: 

- V občini Rogaška Slatina je stopnja osebne motorizacije med prebivalstvom 
velika. To je sicer značilno za celotno območje Slovenije. Glede na izdelane socio-
ekonomske projekcije, je v prihodnosti pričakovati še določeno zmerno rast na 
tem področju – okvirno do leta 2020. Po tem obdobju je pričakovati zmeren upad, 
okoli leta 2025 pa je zopet pričakovati stopnjo osebne motorizacije, ki bo na današnji 
ravni. V obdobju po 2030 pa bo stopnja osebne motorizacije upadala, predvsem 
zaradi »staranja« prebivalstva.  

- A manjša stopnja motorizacije še ne pomeni manj prometa na cestah. Z leti se 
namreč veča število potovanj na osebo na dan. Omenjeno velja predvsem za 
namene voženj dom-trgovina in dom-prosti čas. 

- Koriščenje osebnega vozila oz. število potovanj na osebo na dan, je povezano tudi z 
stopnjo razvitosti javnega potniškega prometa. Le ta je v obstoječem stanju 
popolnoma nekonkurenčen (prepočasen, vozni red je neprilagojen uporabniku ipd.). 
Da bi postal javni promet konkurenčen, bi bile potrebne velike investicije v 
vozni park in infrastrukturo (tako za avtobusni, kot železniški promet), ki bi 
omogočale uvedbo taktnega prometa (odhodi na vsakih 15 min do 20 min v večjem 
delu dneva v medmestnem prometu).   

- Ob obstoječi ureditvi medmestnega javnega prometa, si avtobusni in železniški 
promet bolj kot dopolnilo drug drugemu predstavljata konkurenco. Večina potnikov 
potuje na relaciji Celje-R.Slatina-Rogatec. Glede urnika voženj je v določeni prednosti 
avtobusni promet (22 voženj/dan v obe smeri) pred železniškim (15 voženj/dan v obe 
smeri), ki pa je po drugi strani dražji. 

- Združitev lokacij osrednje avtobusne in železniške postaje v obstoječi ureditvi 
oz. razvitosti javnega potniškega prometa ni racionalna oz. potrebna. Bi pa bila 
združitev lokacij racionalna v primeru višje razvitega sistema javnega prometa, 
predvsem če bi bila uvedena tudi mestna/občinska avtobusna linija ter če se bo na 
državnem nivoju predvidele večje investicije v železniški in avtobusni promet, ki bodo 
omogočale uvedbo taktnega potniškega prometa (odhodi/prihodi avtobusov in vlakov 
na vsaj 20 minut). 
 

- Iz vidika infrastrukture za pešce je potrebno dati poseben poudarek bodočim 
rešitvam v prostoru, ki omogočajo čim bolj neovirano gibanje invalidom in 
slepih ter slabovidnim. Občina R. Slatina se dane problematike zaveda, kar pričajo 
obstoječe rešitve v okolju in tudi priznanje s strani invalidskih organizacij. Predlaga se 
izdelava podrobna analiza obstoječega stanja s predlogi bodočih rešitev, ki bi 
upoštevali ažurne standarde in navodila na tem področju. Omenjeno je 
pomembno tudi iz vidika zdraviliškega turizma. 
 

- Na področju kolesarskega prometa je relativno dobro poskrbljeno za osnovno 
infrastrukturo, manjka pa spremljajoča. Predlaga se umestitev več sodobnih 

pokritih kolesarnic na pomembnih točkah - predvsem za vsakodnevne potrebe 
občanov. Izposoja koles je že možna v sklopu turistične ponudbe mesta (izposoja v 
sklopu bivanja v hotelih), a bi le to bilo potrebno vsebinsko in informativno nadgraditi.  



221 
 

 
- Večji razvoj daljinskega kolesarskega prometa in turizma je odvisen predvsem od 

izgradnje daljinskih kolesarskih poti na širšem območju. Tu se predlaga aktivno 
sodelovanje predvsem z DRSC (ki je odgovorna tudi za državno kolesarsko omrežje), 
saj kolesarski turizem nudi obilo priložnosti.    
 

- Glede na ostale primerljive občine in mesta ima Rog. Slatina relativno malo 
težav z mirujočim prometom. Izdelana analiza je pokazala, da je primanjkljaj javnih 

parkirnih mest v objektivnem vidiku dokaj majhen glede na strokovne normative 
(skupaj primanjkuje le 34 PM).  
 

- Analiza za območje hotelov je pokazala večji primanjkljaj (407 PM premalo), pri 
čemer je bil upoštevan »težji« primer oz. kriterij 1 PM/ 2 turistični postelji. Ker 
določen delež gostov prihaja z avtobusi, je realno primanjkljaj najbrž nekoliko nižji. Z 
načrtovano izgradnjo garažnih hiš bo na območju hotelov realna potreba in kapaciteta 
parkirišč skoraj izenačena, če pa upoštevamo, da 20% gostov pride z avtobusom, 
bo parkirišč za potrebe hotelov v prihodnosti dovolj, seveda ob predpostavki 
izgradnje vseh garažnih hiš. 
 

- Za »kritične« parkirne cone so v prometni študiji podane smernice reševanja, ki 
jih je potrebno upoštevati: npr. večnivojski parkirni moduli, koriščenje bližnjih danes 
neuporabnih površin na čim bolj atraktiven način ipd. 
 

- Že danes velja razmišljati tudi o »zeleni« prihodnosti, ki bo nedvomno pripadla 
vozilom na ne-fosilna goriva. Da uporaba elektro vozil in njihovo polnjenje niso več le 
oddaljena vizija, pričajo že postavljena polnilna mesta v nekaterih slovenskih mestih 
(Ljubljana, Piran, Kranj,…). Prihodnost bo vsekakor temeljila na integraciji 
parkiranja ter hkratnega polnjenja vozil v kombinaciji s sodobno solarno in 
komunikacijsko tehnologijo (plačevanje in obveščanje o času parkiranja preko 
mobilnega telefona, pridobivanje prometnih informacij preko naprave za navigacijo 
ipd.).  
 

- Analiza cestnega prometnega omrežja na območju občine je pokazala, da bo le to 
ustrezno do konca planske dobe leta 2032, kljub določeni pričakovani nadaljnji rasti 
prometa. Tako rekoč vsa ključna križišča v občini so modernega tipa – krožnega 
režima. Krožna krožišča nudijo visok nivo kapacitete in posledično manjše zamude in 
kolone. Vsa ključna križišča v občini, ki so bila predmet analize so kapaciteteno 
ustrezna do konca planske dobe, kar je zelo dobra informacija. 
 

- Kljub »severni obvoznici«, ki jo predstavlja državna cesta G1-107 na relaciji Mestinje 
– Rogatec in, ki v veliki meri prometno razbremenjuje mesto, skozenj še vedno 
poteka preveč težkega tovornega prometa (cca. 120 težkih tovornjakov nad 7.5 t / 
dan). Predlaga se prepoved težkega tovornega prometa skozi mesto in 
preusmeritev na G1-107 tudi za ciljno-izvorni težki promet. To bi ugodno vplivali 
na prometno varnost, manjši hrup in vibracije ter manjše onesnaževanje zraka, kar je 
vse v skladu z osnovno dejavnostjo v mestu t.j. zdraviliškim turizmom.    
 

- Ukrepov, da bi zmanjšali obstoječo in bodočo količino prometa ni veliko. Navade 
večine današnjega prebivalstva so žal v veliki meri povezana z lastno motorizacijo. 
Nadgradnja in ureditev spremljajoče opreme kolesarske infrastrukture, lahko 
pripomore k manj motoriziranim vožnjam znotraj mesta. Omenjeno najbrž ni moč 
pričakovati v kratkem roku temveč srednjeročno, tudi s pomočjo marketinških 
spodbud.    
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Prometna študija in izdelan Prometno model mora predstavljati temeljni dokument za Občino 
Rogaška Slatina pri kreiranju prihodnje prometne politike. Zavedati se je potrebno, da je 
prometna študija in tudi prometni model »živ« dokument, ki ga je potrebno periodično 
nadgrajevati oz. ažurirati (npr. vsakih 5 let), skladno z bodočimi novogradnjami ter 
spremembami na cestnem omrežju. Le tako lahko doseže svoj osnovni namen.  

 

Maribor; november 2012 

mag. Matej DOBOVŠEK univ.dipl.inž.prom. 

 

 

 

 


