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POVZETEK
Višja prometna šola Maribor je na pobudo Poslovno-proizvodne cone Tezno (v nadaljevanju
PPC Tezno) izdelala predlog prometne ureditve cone Tezno. Izdelan projekt PPC Tezno ureja
prometno ureditev za celotno območje cone Tezno s poudarkom na vodenju prometa in
prometni signalizaciji (določa smeri, sistem ter način vodenja prometa, določitev omejitve
hitrosti v coni, ureditev kolesarskega prometa in poti za gibanje pešcev itd.). Za izdelavo
možnih rešitev so bile predhodno izvedene terenske analize in posnetki stanja obstoječe
prometne ureditve. V okviru projekta smo podali predloge za spodbujanje trajnostne
mobilnosti v coni Tezno, da se tako poveča privlačnost uporabe javnega potniškega prevoza,
hoje, kolesarjenja in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti.
Projekt je bil izveden z aktivnim sodelovanjem študentov, ki so bili vključeni v vse faze
operativne izvedbe, praktična spoznanja pa smo neposredno vključevali v študijski proces pri
posameznih predmetih študijskega programa ‒ na primer Varstvo pri delu in varnost v
prometu, Logistični sistemi, Logistična infrastruktura, Računalništvo in informatika,
Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura.
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1 UVOD
Projekt predloga prometne ureditve Poslovno-proizvodne cone Tezno predstavlja dokaj zahteven projekt,
v okviru katerega je bilo potrebno natančno pripraviti predlog bodoče ureditve prometnih tokov na
območju industrijske cone Tezno.
Zaradi, po našem mnenju, kakovostnega primera dobre prakse med izobraževalno ustanovo in
gospodarstvom smo se odločili, da rezultat dela študentov predstavimo v tem članku. Menimo, da je prav
to, da je prišlo do realizacije idej, ki so jih podali študenti v sodelovanju z mentorji in s svojim delom ter
uporabo v času študija pridobljenega znanja, najboljši pokazatelj kakovosti opravljenega dela. In to je
pravzaprav temeljni namen tega članka.
Projekta brez aktivnega sodelovanja študentov ne bi mogli niti pričeti, saj je bilo že v začetni fazi potrebno
izvesti obsežno štetje prometa na več lokacijah, ki smo ga nato, zaradi zagotavljanja zanesljivosti
rezultatov, še enkrat ponovili. Prav tako je bila pomoč študentov nujna tudi zato, ker smo imeli na voljo
relativno kratek čas za izvedbo projekta, zato so morali zelo aktivno sodelovati pri načrtovanju aktivnosti,
zbiranju, obdelavi, analizi in predstavitvi zbranih podatkov ter na koncu pripravi predloga izvedbe.

2 PREDSTAVITEV CONE TEZNO, NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Območje industrijske cone Tezno se nahaja v južnem delu mesta Maribor v neposredni bližini
AC-priključka Maribor–center, preko katerega je območje prometno povezano z avtocesto A1
Ljubljana–mejni prehod Šentilj. Območje je locirano med glavno mestno vpadnico (Ptujsko
cesto) in glavno železniško progo E67 Zidani most–Republika Avstrija, ki potencialno omogoča
možnost neposredne navezave na letališče Edvarda Rusjana Maribor. Velikost območja cone
Tezno je cca 100 ha, v njej pa je, po podatkih Zavoda PPC Tezno iz decembra 2015, v 210
podjetjih zaposlenih okoli 3767 delavcev (Cona Tezno, 2015).

Slika 1: Območje cone Tezno
Vir: OPPN za Proizvodno cona Tezno, 2015
Zaradi ocene upravljavca cone o možnosti intenzivnejšega gospodarskega razvoja v coni smo
skupaj z upravljalcem cone, zastavili projekt prometne ureditve v coni z naslednjimi cilji:





analizirati trenutne prometne ureditve na območju cone Tezno;
analizirati trenutne pešpoti in mirujoči promet na območju cone Tezno;
analizirati prometne tokove v cono Tezno in iz nje;




izdelati elaborat prometne ureditve za celotno območje cone Tezno s poudarkom na vodenju
prometa in prometni signalizaciji (določiti smeri in sistem ter način vodenja prometa, določiti
omejitve hitrosti v coni, ureditev kolesarskega prometa in poti za gibanje pešcev itd.);
podati predloge za spodbujanje trajnostne mobilnosti v coni Tezno, da se poveča privlačnost
uporabe javnega potniškega prevoza, hoje, kolesarjenja in drugih alternativnih oblik trajnostne
mobilnosti.

3 ANALIZA PROMETNE UREDITVE POSLOVNO-PROIZVODNE CONE
TEZNO
Analiza prometne ureditve je zajela:




analizo in študij področne zakonodaje kot podporo za predlagano rešitev,
analizo informativnih tabel v coni,
popis in analizo cestnega omrežja v coni.

Analiza informativnih tabel v coni je pokazala pomanjkljivost, zastarelost in nepreglednost za obiskovalce.
Zato novi predlog predvideva razdelitev cone na sektorje (vijolični, modri, rumeni in zeleni), ki jih je po
potrebi mogoče razdeliti še na podsektorje, hkrati pa bi lahko nove usmerjevalne table še dodatno
opremili s QR-črtno kodo lokacije cone. Do resnejše realizacije projekta je prišlo šele v letu 2018, ko so
bile v prvi fazi najprej nameščene obvestilne table ob vhodu v cono (slika 2, levo).

Slika 2: Nove obvestilne table na vhodu A v cono Tezno (levo) in nove informativne table v
notranjosti cone Tezno (desno)
Vir: Lasten
Grafično predstavitev sistema cest na območju cone smo izvedli z uporabo računalniškega
orodja. V prikazu smo ločili ceste po odgovornosti za upravljanje posamezne ceste, in sicer
na ceste v pristojnosti MO Maribor (2,2 km) in na ceste v pristojnosti upravljavca cone (3,2
km).

Slika 3: Prikaz cest na območju PPC Tezno
Vir: Lasten

4 ANALIZA PROMETNIH TOKOV V CONI
Prometne obremenitve predstavljajo osnovno izhodišče za projektiranje prometne
infrastrukture. Zato smo v pomembnejših križiščih cone, na podlagi štetja prometa, izvedli
analizo prometnih obremenitev po smereh prometnih tokov in po strukturi vozil (osebni avto,
tovorno vozilo do 7,5 t NDM, avtobus, vlečno vozilo s priklopnikom ali vlačilec s priklopnikom),
s čimer smo pridobili natančnejše podatke o prometu v coni. Zaradi primerljivosti podatkov
smo štetje opravili dvakrat, v istem časovnem intervalu in v primerljivem vremenu. Štetje
prometa smo izvedli na 9-ih merilnih mestih, ki smo jih prikazali na načrtu števnih mest.

Slika 4: Lokacije števnih mest v PPC Tezno
Vir: Lasten
Ugotovitve o obsegu, smeri in strukturi prometa smo v nadaljevanju, po obdelavi podatkov,
prikazali v različnih diagramih prometnega toka po posameznem križišču ali posamezni cesti.

Slika 5: Prometni tok med 5.30 in 8.00 uro (levo) in struktura vozil v križišču 7 iz vseh
smeri med 5.30 in 8.00 uro (desno)
Vir: Lasten

Slika 6: Prometni tokovi med 5.30 in 8.00 uro v smeri vzhod–zahod na Perhavčevi ulici
(levo) in prometni tok osebnih vozil med 5.30 in 8.00 na vhodu A (desno)
Vir: Lasten

5 PREDLOG PROMETNE UREDITVE V PPC TEZNO
Predloge nove prometne ureditve smo pripravili ločeno za vsakega posameznega
upravljavca cest v coni, in sicer za:
 ceste v pristojnosti MO Maribor,
 ceste v upravljanju PPC Tezno ter
 cestne priključke podjetij v coni PPC Tezno.
5. 1 PREDLOGI ZA OBČINSKE CESTE
Na cestah PPC Tezno, ki jih upravlja MOM, nismo ugotovili večjih nepravilnosti. Še največjo
težavo predstavljajo dotrajana vozišča, ki predstavljajo nevarnost za vse udeležence prometa.
5.1.1 Križišče 8
Z vidika postavitve prometne signalizacije in usmerjanja prometnega toka smo na podlagi
ugotovljenega dejanskega stanja prometnega toka in podatkov PU Maribor o prometnih
nesrečah na območju cone Tezno predlagali spremembo vodenja prometa za križišče na
števnem mestu 8, ki je prirejena za realno stanje prometnega toka v tem križišču. Za potrebe
te analize smo uporabili tudi programski paket Sidro.

Slika 7: Prometni tok med 5.30 in 8.00 uro (levo) ter med 13.30 in 16.00 uro (sredina) v
križišču 8 in predlog spremembe prometne ureditve v križišču 8 (desno)
Vir: Lasten
5.1.2 Območje omejene hitrosti
Predlagali smo, da se Zagrebška cesta med vhodoma A in B v PPC Tezno uredi s cono 30
km/h na delih, kjer so vzdolž ulice parkirana vozila. Parkirana vozila se namreč na tem delu
vključujejo v promet običajno z vzvratno vožnjo na glavno cesto, kar povečuje nevarnost trka
na tem delu cestišča.
5.1.3 Souporaba vozišča
Predlagali smo, da se ob vzdolžnem delu Zagrebške ceste (slika 10) dodatno na vozišču
zarišeta prekinjena črta v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015), ki bo označevala rob vozišča, ter talna signalizacija za
souporabo voznega pasu z označbo »prometni pas, namenjen mešanemu prometu«.

Slika 8: Predlog ureditve Zagrebške ceste med vhodoma A in B
Vir: Lasten

5. 2 PREDLOGI ZA CESTE V UPRAVLJANJU PPC TEZNO
5.2.1 Predlogi za javne ceste
Ceste v upravljanju PPC Tezno se po Zakonu o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010) uvrščajo med
nekategorizirane ceste. Prvi odstavek 6. člena Zakona o cestah določa, da je na
nekategoriziranih cestah promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali
od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin (PPC Tezno), hkrati pa drugi odstavek
istega člena določa, da mora biti promet na takih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni
promet, urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah. Zato smo opozorili, da mora
PPC Tezno pri načrtovanju prometne ureditve upoštevati vso področno zakonodajo in tehnične
predpise, ki veljajo za kategorizirane ceste. Konkretno smo upravljavcu predlagali:




hitrost na območju celotne cone PPC Tezno se naj omeji na 30 km/h (cona 30), s čimer
bi prispevali k povečanju varnosti prometa v coni ter hkrati omogočili pešcem in
kolesarjem varnejšo in prijetnejšo vožnjo v coni;
znake za območje omejene hitrosti se naj postavi na vseh cestah, ki omogočajo dostop
v območje PPC Tezno (slika 9);

Slika 9: Primer postavitev znaka za območje omejene hitrosti na stranski ulici v coni
Vir: Lasten



prometne površine v coni se naj označijo z robnimi črtami (neprekinjena in prekinjena
črta) v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.
l. RS, št. 99/2015);
v coni se naj zagotovi zadostno število prehodov za pešce, še posebej na lokacijah,
kjer niso označeni;

Slika 10: Primer postavitve robne črte in primer robne prekinjene črte ter dodatnih
prehodov za pešce v coni (desno)
Vir: Lasten





s kratko prekinjeno črto v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015), s katero se označuje varnostna širina pri
parkirnih nišah v coni, ob katerih potekajo javne ali nekategorizirane ceste, namenjene
javnemu cestnemu prometu, se naj označijo lokacije za parkiranje osebnih in tovornih
vozil v coni;
zaradi promocije trajnostne mobilnosti (posledično tudi varnosti) se naj pristopi k
znižanju odtisa CO2 in povečanju mobilnosti zaposlenih v coni z uporabo okolju
prijaznejših transportnih sredstev (npr. koles);
na vozišču se naj s prometno signalizacijo poudari souporaba voznega pasu z označbo
»prometni pas, namenjen mešanemu prometu«, v katerem se promet vozil in
kolesarjev odvija pod pogoji Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13)
‒ ta predlog je mogoče realizirati le, če je na cesti hitrost omejena na 30 km/h (slika
10 levo).

5.2.2 Varnostni znaki v coni
Varnostni znaki so znaki, ki se nanašajo na določen objekt, dejavnost ali stanje in dajejo
informacijo ali navodilo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Njihova uporaba je
zakonsko opredeljena.
Ugotovili smo, da so pogosti udeleženci prometa na cestah PPC Tezno industrijska vozila
(viličarji, traktorji), ki predstavljajo dodatno nevarnost za udeležence cestnega prometa v
coni. Zato smo upravljavcu PPC Tezno predlagali, da zagotovi postavitev varnostnih znakov
na mestih, kjer so vozniki izpostavljeni dodatnim nevarnostim, in sicer:


na vseh uvoznih cestah v cono s postavitvijo prometnega znaka za nevarnost »Pozor
– industrijska vozila«, ki se ga naj dopolni z dopolnilno tablo 4103, ki določa dolžino
dela ceste, kjer je z znakom označena nevarnost (slika 11).

Slika 11: Primer postavitve varnostnega znaka »Pozor – industrijska vozila« z dopolnilno
tablo 4103
Vir: Lasten
5.2.3 Cestni priključki na javno cesto
Cestni priključki na javno cesto predstavljajo povezavo nekategorizirane ceste na
kategorizirano. V coni takšne priključke predstavljajo povezave tovarniških dvorišč in
parkirnih prostorov z javnimi cestami in bi jih v osnovi morali označiti lastniki zemljišč. V tem
primeru predlagamo, da se naj vsi cestni priključki na javno cesto označijo s prometno
signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.
l. RS, št. 99/15), kar pomeni, da jih je potrebno postaviti neposredno pred vključevanjem na
prednostno cesto.

Slika 12: Primer izvoza podjetja pred postavitvijo (levo) in po postavitvi prometnega znaka
»Ustavi«
Vir: Lasten

6 PROMOCIJA PROJEKTA
Ob koncu projekta je bila izvedena tudi njegova promocija. Zanjo je v svojem glasilu, ki ga
prejemajo podjetja v coni, poskrbelo vodstvo PPC TEZNO.
Projekt je bil predstavljen tudi:



v prostorih podjetja Menerga ob udeležbi zainteresiranih podjetij iz cone,
predstavnikov prometnega urada MOM in vodstva Ekonomskega inštituta iz Maribora;
na UM – Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v okviru
konference Trajnostno urejanje prostora in prometa, ki ga je organiziralo Društvo za
ceste severovzhodne Slovenije.

Slika 13: Promocijske aktivnosti
Vir: http://www.conatezno.si/wp-content/uploads/2015/05/Contact-junij-2016-splet.pdf,
(28. 8. 2018)

7 VLOGA ŠTUDENTOV V PROJEKTU
Ker vsebina tovrstnega projekta posega v vsebine večjega števila predmetov v višješolskem strokovnem
programu Logistično inženirstvo, smo se na Višji prometni šoli odločili, da v operativno izvedbo projekta
vključimo študente 2. letnika programa Logistično inženirstvo v modulu transportna logistika. S tem smo
jim omogočili, da so lahko v konkretnem praktičnem procesu kreiranja prometne ureditve na realnem
območju spoznavali elemente projektnega dela, predvsem pa, da so strokovna teoretična spoznanja, ki so
jih pridobili med predavanji, preizkusili in obogatili v povsem realnem praktičnem procesu, saj so svoje
kreativno in strokovno delo ob sodelovanju s predavatelji mentorji na koncu zaključili s predlogom
prometne ureditve v PPC Tezno.
V predlogu bodoče ureditve so tako predvideli načrt vodenja prometa s postavitvijo ustrezne
prometne signalizacije (določitev smeri, sistema ter načina vodenja prometa, omejitev hitrosti
v coni, ureditev kolesarskega prometa, poti za gibanje pešcev ...). V okviru nove prometne
ureditve so podali tudi napotke za spodbujanje trajnostne mobilnosti v coni Tezno z namenom,
da bi povečali privlačnost uporabe javnega potniškega prevoza, hoje, kolesarjenja in drugih
alternativnih oblik trajnostne mobilnosti.
Študenti so bili med izvedbo vključeni v vse faze operativne izvedbe, praktična spoznanja pa
smo neposredno vključevali v študijski proces pri posameznih predmetih študijskega
programa ‒ na primer pri predmetih Varstvo pri delu in varnost v prometu, Logistični sistemi,
Logistična infrastruktura, Računalništvo in informatika, Urbanizacija prometa in cestna
infrastruktura.

Študentom je bil predlog za sodelovanje v projektu predstavljen v okviru pedagoškega
procesa pri enem od predmetov. Predstavljen jim je bil namen in cilji projekta ter podano
naše videnje poteka izvedbe. Posebnih pomislekov niso imeli in so se takoj odločili, da bodo
sodelovali. Dogovorili smo se, da bo za usklajevanje z vodstvom PPC Tezno zadolžen eden od
mentorjev, drugi mentorji pa bodo aktivneje sodelovali s študenti.
Takoj je bilo jasno, da bi tako obsežnega projekta v času, ki smo ga imeli na voljo, brez
aktivnega sodelovanja študentov v vseh fazah izdelave projekta, zelo težko izvedli, saj je bilo
potrebno izdelavo načrta prometne ureditve v PPC Tezno že v začetni fazi podpreti z obsežnim
terenskim delom študentov, ki je zajemalo štetje prometa in izdelavo posnetkov stanja
trenutne prometne ureditve, v okviru katere so študenti popisali stanje cest in signalizacije v
coni.
Za potrebe štetja prometa je bilo zaradi pridobivanja potrebnih podatkov o prometu potrebno
določiti število števnih mest. Le-ta so študenti skupaj z mentorji opredelili po terenskem
ogledu stanja. Določili so 9 števnih mest ter jih v nadaljevanju v šoli natančneje prikazali v
načrtu števnih mest, ki so ga izdelali v programu Acad.
Zatem so se razporedili v 9 števnih skupin, ki so opravile štetje prometa. Štetje je potekalo
v natančno določenih dnevnih terminih ter so ga zaradi zanesljivosti štetja ponovili po treh
tednih. Za potrebe štetja prometa so si v šoli pripravili tudi zapisovalni obrazec, v katerega
so v 15-minutnih intervalih zapisovali različne podatke o prometu. Zbrane podatke so nato
združili v Excelovi tabeli in zaradi boljše preglednosti grafično prikazali v različnih oblikah.
Primere tovrstne obdelave si je mogoče ogledati na slikah 4, 5 in 6.
Zbrane podatke so v nadaljevanju analizirali pod vodstvom mentorjev ter na podlagi analize
in študija področne zakonodaje pripravili predlog bodoče prometne ureditve, ločeno po cestah
v upravljanju MO Maribor ter po cestah v upravljanju PPC Tezno. V okviru tega dela projekta
so izdelali grafične prikaze nove prometne ureditve v coni (nekaj primerov je podanih na
slikah 7 do 12). Ta del projekta je bil za študente najzahtevnejši, saj je bilo v njem potrebno
doreči konkretne rešitve. Ob tem je bil povezan tudi z dokaj obsežnim delom na področju
grafične ponazoritve predloga ureditve. Zato so morali mentorji bolj intenzivno sodelovati s
študenti, da je nastala končna verzija projekta, ki je bila predana naročniku.
Zadovoljstva študentov nismo posebej preverjali, saj smo bili z njimi v vsakodnevnih stikih in
smo že med izvedbo zaznali izjemen odziv študentov. Pokazali so veliko mero pripravljenosti
za sodelovanje, samoiniciativnost ter kreativnost pri pripravi poročil, oblikovanju in pripravi
dokumentov, podajanju idej ter tako za nas predstavljajo spodbudo za naslednje projekte.
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