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1. Povzetek

Projektna naloga zajema obravnavo dveh hipotez v povezavi vpliva oblikovanja ceste in
obcestnega prostora na voznika. Prva hipoteza se nanaša na hitrost oziroma prilagoditev
hitrosti vozil in druga hipoteza se nanaša na pozornost oziroma aktivacijo voznikov, glede na
informacije, ki jih slednji prejema v vidnem polju1.
Za potrebe preverbe hipotez je bil izveden pilotni projekt »Ureditev varne šolske poti ter
območja šole in vrtca Trje z upoštevanjem človeškega dejavnika«. V sklopu projekta so bile
izvedene skrite meritve hitrosti vozil in izvedena je bila anketa vpliva pisanega oblikovanja
območja šole na voznika.

Ključne besede:
-

človeški dejavnik

-

dojemanje

-

hitrost

-

oblikovanje ceste in obcestnega prostora

-

reakcije

-

samo-pojasnevalne ceste

-

vidno polje

-

zaznava

1

Vidno polje je prostor, ki ga voznik zazna naenkrat, spreminja se glede na hitrost vožnje, pomembno pa je za
pravilno oceno voznika o poteku ceste in za opaznost signalizacije (11. člen Pravilnika o projektiranju cest).
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2. Uvod

V času visoke gospodarske rasti so se pospešeno gradile ceste (predvsem avtoceste na V. in
X. evropskem koridorju) in z njimi povezane deviacije oziroma povezovalne ceste. Gradnja in
vzdrževanje ostalih cest pa je bilo zanemarjeno. Pri projektiranju je prevladala gradbena
stroka in multidisciplinaren pristop je bil zanemarjen. Uveljavil se je koncept projektiranja
brez upoštevanja človeškega dejavnika, čeprav so ceste namenjene ljudem. Prometna in
psihološka stroka sta bili potisnjeni v ozadje, nemalokrat povsem izvzeti iz odločanja,
načrtovanja in projektiranja.
Izvirni problem je neustrezno prostorsko načrtovanje / urbanizem, saj se je slednji razvijal
brez osnovnih načel trajnostnega razvoja in ceste so velikokrat razdvojile mesta ter naselja. Z
linearno gradnjo vzdolž cest se je začel mešati motorni in peš promet. Tako si cesto (tudi v
območju šol, vrtcev, igrišč in stanovanjskih objektov) delijo otroci in tovornjaki.
Namreč prostorsko načrtovanje ima zelo velik vpliv na prometno varnost in mobilnost (tudi
na učinkovitost JPP), saj v kolikor je v fazi prostorskega načrtovanja narejena napaka, katere
posledica je največkrat neustrezno navezovanje na obstoječo cestno omrežje, linearna
poselitev, večje število priključkov, neverodostojne omejitve hitrosti itd., se v nadaljnjih fazah
projektiranja le stežka ta napaka odpravi ali omili (načeloma se ne).

Slika 1: Prikaz sistemske kategorizacije oz. funkcije cest
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3. Opredelitev problema in cilj projektne naloge
Osnovni namen projektne naloge je analizirati vpliv oblikovanja ceste in obcestnega prostora
na voznika in kako voznik odreagira, pomeni prilagodi hitrost razmeram na cesti ter postane
bolj pozoren na dogajanje na oziroma ob cesti.
Da bi zagotovili vozniku verodostojne informacije in to ves čas trajanja, se je pristopilo k
pilotnemu projektu »Ureditev varne šolske poti ter območja šole in vrtca Trje z upoštevanjem
človeškega dejavnika«.
Pilotni projekt je izveden z upoštevanjem človeškega dejavnika (ang. »Human Factors«) v
prometu, ki se vse bolj uveljavlja v razvitih državah oziroma v državah z visoko stopnjo
prometne varnosti in je osnova za načrtovanje cest po merilu človeka t.i. samo-pojasnjevalnih
cest (ang. »Self-Explaining Roads«). Ceste urejene na tak način, z svojim izgledom
(»dizajnom« ceste in obcestnega prostora) dajejo voznikom, brez odvečne prometne
signalizacije, jasne informacije o načinu in hitrosti vožnje na danem odseku in jih hkrati
opozarjajo na nevarnosti – dajejo pravočasne in verodostojne informacije, glede na
pričakovano nevarnosti – pomeni so ceste na tak način tudi predvidljive.

3.1 Človeški dejavnik in samo-pojasnjevalne ceste
Znano je, da ima človeški dejavniki v konceptu voznik – vozilo – cesta – okolje, zelo velik
vpliv na varno odvijanje prometa. Pod človeški dejavnik se smatrajo psihološke omejitve,
vsakega posameznika (človeka) ne glede na spol, raso, starost itd.. Ti dejavniki vplivajo na
zaznavo in dojemanje ceste in obcestnega prostora (npr. optične iluzije, napačne predstave o
hitrosti vožnje in nevarnosti) in posledično na odločanje ter učinkovitost upravljanja z
vozilom. Človeški dejavnik tako vpliva na morebitne operativne napake voznika ter s tem
neposredno na varnost v cestnem prometu2, kot je prikazuje slika 2.

2

World Road Association – PIARC. (2008) Human factors guidelines for safer road infrastructure
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Slika 1: Prikaz človeškega dejavnika v sistemu V-V-C-O
Pri varnosti v cestnem prometu je tako potrebno upoštevati človeški dejavniki in načrtovati,
graditi in upravljati s cestami v konceptu samo-pojasnjevalnega cestnega omrežja. Razumeti
je potrebno, da je izgled ceste in obcestnega prostora (»dizajn«) tisti, ki vpliva na prave ali
napačne odločitve in re-akcije voznikov. Namreč operativna napaka voznika je prvi korak v
verigi korakov, ki lahko pripeljejo do nesreče. Ker voznikovih nevroloških značilnosti
(motenj) ni mogoče spremeniti, so prirojene in del našega »biti«, se je potrebno osredotočiti
na pre-oblikovanje cest in obcestnega prostora v smislu samo-pojasnjevalnih cest.
Koncept samo-pojasnjevalnih cest v osnovi izhaja iz Nizozemske, katera je že pred približno
30-timi leti pristopila k načrtnemu urejanju cest vključno z urbanizmom, glede na funkcijo
oziroma rang ceste ter značilnosti prostora v katerem se te ceste nahajajo, peljejo skozi.
Voznik na teh cestah, glede na njihov izgled podzavestno, lahko bi rekli avtomatsko, prilagodi
način in hitrost vožnje, posledično prav tako glede na izgled ceste in prostor v katerem se
nahaja lahko predvidi potencialne nevarnosti na cesti (kolesarji, pešci (otroci) ipd.).
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3.1.1 Človeški dejavnik – 3 osnovna pravila/aksiomi
V voznikovem pogledu so zajeti vsi elementi (cesta, vozni pasovi, prometna signalizacija,
obcestni prostor, nasadi, hiše, relief, reklame ipd.), skratka vse kar v voznikovi podzavesti
ustvarja občutek prostorskega koridorja, po katerem se orientira med upravljanjem z vozilom.
V osnovi moramo pri trasiranju oz. projektiranju cest in reliefa upoštevati »tri osnovna
pravila/aksiome«3:
-

pravilo 6-ih sekund (povprečno voznik potrebuje 4-6 sek., da v celoti spremeni način
vožnje oz. ustrezno ukrepa, zato je potrebno zagotoviti, da dobi pravočasno
informacijo cca. 4 – 6 sekund pred kritično točko. S tem bo »samo-pojasnjevalna«
cesta omogočila vozniku, da pravilno prilagodi način in hitrost vožnje novim
prometnim razmeram oziroma potrebam),

-

pravilo vidnega polja (vožnja spreminja vidno polje veliko bolj kot katera koli druga
oblika gibanja. Monotonost, optične iluzije itd., vplivajo na kakovost in varnost
vožnje. Vidno polje lahko bodisi stabilizira ali destabilizira voznike, prav tako lahko
utruja ali spodbuja. Tako uporabniku prijazna cesta (viden potek ceste in potencialne
nevarnosti) omogoča, da voznik pravočasno vidi vse potrebno in ga potencialna
nevarnost ne presenetili, zavede itd.),

-

pravilo logike (vozniki sledijo poteku ceste z logiko predvidevanja in orientiranja na
osnovi izkušenj ter nedavne zaznave. Nepričakovane anomalije zmotijo potek
logičnega sklepanja oz. predvidevanja ter povzročijo, da voznik »okleva«. Nekoliko
kritičnih sekund mine, preden voznik te motnje predela in nanje odreagira. Zato je
potrebno načrtovati cesto in obcestni prostor na principu logike oz. logičnega
zaporedja).

Osnovno pravilo pri zagotavljanju prometne varnosti, poleg zgoraj navedenega, je: »nikoli ne
preseneti voznika«.

3

World Road Association – PIARC. (2008) Human factors guidelines for safer road infrastructure
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3.2 Koncept varnih šolskih poti ter območij šol in vrtcev
Ureditev ceste z upoštevanjem človeškega dejavnika stimulira voznika, da prilagodi
obnašanje in hitrost vožnje razmeram na/ob cesti. Tako dizajn ceste oziroma sprememba
obcestnega prostora podzavestno aktivira voznike, da so bolj pozorni na najbolj ranljive
udeležence v prometu, na otroke. Pri tem je potrebno poudariti, da je za pravilno, strokovno
oziroma učinkovito in celostno ureditev obravnavanega območja potrebno poznati in dejansko
razumeti človeški dejavnik v prometu4.

Slika 3: Prikaz koncepta samo-pojasnjevalnega območja šole
V nadaljevanju so prikazane različne rešitve urejanja šolskih poti ter območja šol z
upoštevanjem človeškega dejavnika.

4

Usposabljanje in pridobitev certifikata na področju človeškega dejavnika v prometu »Certificate in the Course
Basics in applying Human Factors Evaluation Tool«, Ljubljana 2015
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Slika 4: Prikaz območja prehoda za pešce ter šolske poti

Slika 5: Prikaz sistemske uporabe urbane opreme v območju šol in šolskih poti

Projektna naloga - 2016

»Varnost šolarjev pred šolo in na poti v šolo – ureditev prometne
infrastrukture z upoštevanjem človeškega dejavnika«

9

4. Pilotni projekt za preveritev hipotez
Za potrebe raziskovanja se je izvedel pilotni projekt. Slednji je bil izveden na podlagi
elaborata prometne ureditve: Ureditev varne šolske poti ter območja šole in vrtca z
upoštevanjem človeškega dejavnika, št.: 01-UB/15, z dne 24.08.2015, izdelovalca Uroš
Brumec, dipl.inž.tehnol.prom., Jurčičeva ulica 13, 3310 Žalec. Na podlagi elaborata ter
pridobljenega soglasja Občine Žalec, št. 340-03-0016/2015, z dne 09.09.2015 so podporniki
projekta pričeli z izvajanjem del skladno z elaboratom ter sprotnim usklajevanjem na terenu.

Slika 6: Prikaz obravnavanega območja izvedbe pilotnega projekta
V elaboratu je obdelano območje POŠ in vrtca Trje z ureditvijo prometne signalizacije in
urbane opreme vključno z obvestili namenjenimi izboljšanju prometne varnosti (1. alineja, 2.
odstavka, 78. člena Zakona o cestah) na občinskih cestah št. 490442 (Velika Pirešica –
Pernovo), št. 990491 (Železno – Galicija), št. 490461 (Galicija – Železno) in št. 490443
(Pernovo – Podgora), v dolžini cca. 1,350 m.
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Po predhodnem razgovoru s predstavniki OŠ Petrovče in POŠ Trje se je določila meja
obdelave, ki je sestavljena iz ožjega območja šole in vključuje cestni priključek k šoli/vrtcu,
prehod za pešce in par avtobusnih postajališč ter šolsko pot po kateri šolarji hodijo v/iz šole in
katero uporabljajo tudi vrtčevski otroci na sprehodih (označeno na sliki 6).
Na območju poteka šolske poti so se postavile obvestilne table z obvestili namenjenimi
izboljšanju prometne varnosti (otroka z balonom in napisom 50 km/h; slika 7), na pločniku so
se zarisali krogi modre in rumene barve, ki voznika vseskozi opozarjajo na potek šolske poti
(slika 8).

Slika 7: Prikaz obvestilne table za opozarjanje voznikov (podnevi in ponoči)

Slika 8: Prikaz pisanih krogov na pločniku
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V ožjem območju šole sta se postavila totema z obvestili namenjenimi izboljšanju prometne
varnosti (otroka na pisanem stebru) in od totemov naprej, proti vhodu v šolo, so se postavili
pisani stebrički (sliki 9 in 11).

Slika 9: Prikaz obvestilnega totema za opozarjanje voznikov (podnevi in ponoči)
Prehod za pešce se je izvedel na modri podlagi, znaki za prehod za pešce in avtobusno
postajališče pa so se zamenjali z novimi znaki z fluorescentno rumeno obrobo (slika 10). Cca.
45 m pred vstopom v šolo sta se izvedla rdeča polja za optično opozarjanje na bližino
šolskega priključka (slika 11) in med rdečima poljema so se zgostili pisani stebrički iz 6 m na
3 m medsebojne oddaljenosti.

Slika 10: Prikaz prehoda za pešce na kontrastni podlagi ter znakov s fluorescentno obrobo
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Slika 11: Prikaz prehoda za pešce rdeče kontrastne podlage ter zgoščenih stebričkov
Na samem priključku za šolo/vrtec so se postavili transparenti z simbolom otrok in pisanih
stebričkov (slika 12). Prav tako se je uredila, zamenjala obstoječa prometna signalizacija
(omejitev hitrosti z znaki in napisi »ŠOLA«; slika 13).

Slika 12: Prikaz transparenta na cestnem priključku
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Slika 13: Prikaz nove prometne signalizacije (podnevi in ponoči)

4.1 Časovna izvedba pilotnega projekta
Pilotni projekt se je fizično izvajal od pridobitve soglasja občine v začetku septembra 2015 do
začetka novembra 2015, ko so bila dokončana zadnja dela. Uradna otvoritev ter predaja
pilotnega projekta v upravljanje in vzdrževanje Občini Žalec je bila 10. novembra 2015.
V tem času je cesta počasi spreminjala svoj izgled in dobivala sedanjo podobo. Spodaj je
prikazana transformacija prehoda za pešce pri šoli in vrtcu Trje.

1

2

3

4

Slika 14: Prikaz poteka transformacije prehoda za pešce
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5. Metoda obdelave
Za izdelavo projektne naloge so bile uporabljene sledeče metode obdelave:


metoda deskripcije ali opisovanja



statistična metoda



metoda spraševanja (anketa)



metoda merjenja hitrosti (radarska naprava za štetje in meritve hitrosti vozil)



metoda terenskega opazovanja



metoda slikovnega prikazovanja

V nalogi je največ uporabljena metoda deskripcije ali opisovanja in statistična metoda z
obdelavo podatkov meritev hitrosti in spraševanja. Meritve hitrosti so bile izvedene z števcem
prometa Viacount II. To je radarska naprava za štetje in razvrščanje vozil glede na tip vozila,
ki na podlagi dopplerjevega načina merjenja zagotavlja natančne in zanesljive meritve.
Naprava omogoča štetje in meritve hitrosti vozil v obeh smereh – prihajajoči in odhajajoči
promet. Naprava je enostavna za montažo, ne zahteva posega v cestišče in ima lastno
napajanje.
Meritve so bile izvedene v naslednjih časovnih terminih (pred in po izvedbi pilotnega
projekta):
-

16. – 18. junij 2015 (v času pouka, pred izvedbo projekta /zatečeno stanje),

-

14. – 16. julij 2015 (v času poletnih počitnic, pred izvedbo projekta / zatečeno stanje),

-

01. – 03. september 2015 (v začetku novega šolskega leta, pred izvedbo projekta /
zatečeno stanje),

-

01. – 03. december 2015 (v času pouka, po izvedbi projekta / novo stanje).

Poleg meritev je bila v mesecu juniju 2016 izvedena tudi anketa: Vpliv pisanega oblikovanja
območja šole na voznika (priloga 1). S pomočjo ankete sem želel podkrepiti rezultate meritev
hitrosti in izvedeti, kako so vozniki, razumeli in sprejeli novo ureditev ter ali slednja vpliva
tudi na njihovo pozornost.
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6. Podatki meritev hitrosti in ankete
Meritve hitrosti so se izvajale v štirih terminih z namenom, da se ugotovijo hitrosti vozil (v
območju šole in vrtca Trje) in sicer:
- junija; v času trajanje pouka, ko so na cesti prisotni otroci,
- julija; v času počitnic, ko je na cesti zelo malo otrok oziroma jih skoraj ni,
- septembra, v času začetka novega šolskega leta, ko je na cesti ponovno veliko otrok in
v medijih je veliko obveščanja in ozaveščanja temo prometne varnosti otrok, da se vidi
morebiten vpliv medijev na hitrost ter
- decembra; po izvedbi pilotnega projekta in preveritev učinkovitosti izvedenih
ukrepov.
Meritve so se izvajale v podobnih vremenskih pogojih tako, da na hitrost ni vplivalo stanje
ceste in/ali vremena.
Anketa je bila izvedena s pomočjo učiteljic v šoli in vzgojiteljic v vrtcu. Slednje so jih
razdelile staršem, nekaj pa sem jih razdelil s pomočjo žene in otrok, preko sodelavcev in
sošolcev, ki stanujejo v okolici Trja oziroma se vozijo po cesti na kateri je izveden pilotni
projekt.

Slika 15: Prikaz območja izvajanja meritev hitrosti vozil
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6.1 Primerjalna analiza meritev hitrosti
Meritve hitrosti so se izvajale na lokalni cesti št. 490442 (Velika Pirešica – Pernovo), v
območju med cestnim priključkom za šolo in vrtec ter prehodom za pešce, ki se nahaja med
avtobusnima postajališčema (slika 15).
Hitrosti vozil so se merile iz dveh smereh, po smeri vožnje. Vozila, ki so se približevala
cestnemu priključku za šolo in vrtec iz smeri kraja Pernovo (iz smeri zahoda), so zavedena
kot prihajajoča vozila in kot odhajajoča vozila, so zavedena vozila, ki se približujejo prehodu
za pešce, iz smeri Galicije (iz smeri vzhoda).
Omejitev na danem odseku ceste v ožjem območju šole je omejena s prometnim znakom za
omejitev hitrosti na 50 km/h.

6.1.1 Meritve hitrosti v časovnem terminu od 16. do 18. julij 2015 – v času
trajanja pouka

Graf 1: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Pernovo
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Graf 2: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Galicije

Graf 3: Prikaz zaporedja hitrostnih percentilov za obe smeri skupaj
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Iz grafov zgoraj je razvidno, da se percentil hitrosti V85 – realna vozna hitrost (hitrost, ki jo
ne preseže 85 % vseh vozil) razlikuje glede na smer vožnje. Hitrosti 51 km/h ne preseže 85 %
vozil iz smeri Pernovo in hitrosti 54 km/h ne preseže 85 % vozil iz smeri Galicija. Če
pogledamo obe smeri skupaj 85 % vozil ne preseže hitrosti 52 km/h.
Glede na to, da je formalna omejitev hitrosti 50 km/h vidimo, da vozila v večini (v 85 %)
prekoračijo omejitev hitrosti od 1 km/h do 4 km/h. Prav tako lahko iz grafov razberemo, da se
glavnina vozil iz smeri Pernovo vozi s hitrostjo med 41 km/h in 45 km/h, medtem, ko se
glavnina vozil is smeri Galicije vozi s hitrostjo med 46 km/h in 50 km/h.

6.1.2 Meritve hitrosti v časovnem terminu od 14. do 16. julij 2015 – v času
poletnih počitnic

Graf 4: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Pernovo
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Graf 5: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Galicije

Graf 6: Prikaz zaporedja hitrostnih percentilov za obe smeri skupaj
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Iz grafov zgoraj je razvidno, da se percentil hitrosti V85 – realna vozna hitrost (hitrost, ki jo
ne preseže 85 % vseh vozil) prav tako razlikuje glede na smer vožnje in hitrosti so bistveno
višje od zabeleženih hitrosti v mesecu juniju – v času trajanja pouka. Iz smeri Pernovo 85 %
vozil ne preseže hitrosti 57 km/h in iz smeri Galicije 85 % vozil ne preseže hitrosti 61 km/h.
Iz podatkov za obe smeri skupaj je razvidno, da 85 % vozil ne preseže hitrosti 59 km/h.
Glede na formalno omejitev hitrosti 50 km/h vidimo, da vozila v večini (v 85 %) prekoračijo
omejitev hitrosti od 7 km/h do 11 km/h. Prav tako lahko iz grafov razberemo, da se glavnina
vozil iz smeri Pernovo vozi s hitrostjo med 46 km/h in 50 km/h, medtem, ko se glavnina vozil
is smeri Galicije vozi s hitrostjo med 52 km/h in 55 km/h, kar je nad omejitvijo hitrosti na
danem območju ceste.

6.1.3 Meritve hitrosti v časovnem terminu od 01. do 03. september 2015 – prve
dni začetka novega šolskega leta

Graf 7: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Pernovo
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Graf 8: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Galicije

Graf 9: Prikaz zaporedja hitrostnih percentilov za obe smeri skupaj
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Iz grafov zgoraj je razvidno, da se percentil hitrosti V85 – realna vozna hitrost (hitrost, ki jo
ne preseže 85 % vseh vozil) ponovno razlikuje glede na smer vožnje in hitrosti so primerljive
s hitrostmi zabeleženimi v mesecu juniju – v času trajanja pouka. 85 % vozil iz smeri Pernovo
ne preseže hitrosti 51 km/h in 85 % vozil iz smeri Galicije ne preseže hitrosti 54 km/h. Iz
podatkov za obe smeri skupaj je razvidno, da 85 % vozil ne preseže hitrosti 53 km/h.
Glede na formalno omejitev hitrosti 50 km/h vidimo, da vozila v večini (v 85 %) prekoračijo
omejitev hitrosti od 1 km/h do 4 km/h. Podobno, kot v mesecu juniju lahko iz grafom
razberemo, da se glavnina vozil iz smeri Pernovo vozi s hitrostjo med 41 km/h in 45 km/h,
medtem, ko se glavnina vozil is smeri Galicije vozi s hitrostjo med 46 km/h in 50 km/h.

6.1.4 Meritve hitrosti v časovnem terminu od 01. do 03. december 2015 – v času
trajanja pouka, po izvedbi pilotnega projekta

Graf 10: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Pernovo
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Graf 11: Porazdelitev hitrosti vozil iz smeri Galicije

Graf 12: Prikaz zaporedja hitrostnih percentilov za obe smeri skupaj
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Percentil hitrosti V85 – realna vozna hitrost (hitrost, ki jo ne preseže 85 % vseh vozil) po
izvedbi ukrepov se tudi razlikuje glede na smer vožnje in 85 % vozil iz smeri Pernovo ne
preseže hitrosti 51 km/h enako kot v mesecu juniju in septembru, med tem, ko 85 % vozil iz
smeri Galicije ne preseže hitrosti 50 km/h, kar je nižje od prejšnjih mesecev. Iz podatkov za
obe smeri skupaj je razvidno, da 85 % vozil ne preseže hitrosti 50 km/h, kar je enako, kot
omejitev hitrost s prometno signalizacijo.
Tako z upoštevanjem formalne omejitve hitrosti 50 km/h vidimo, da vozila v večini (v 85 %)
prekoračijo omejitev hitrosti do 1 km/h. Iz grafov prav tako razberemo, da se glavnina vozil iz
smeri Pernovo in Galicije vozi s hitrostjo med 41 km/h in 45 km/h.

6.2 Anketa: Vpliv pisanega oblikovanja območja šole na voznika – izvedena v
juniju 2016
Izmed 250 razdeljenih anketnih vprašalnikov, sem nazaj prejel 131 anket, med njimi je bilo
27 moških in 104 žensk. Delitev po vozniškem staležu je večina anketirancev stara med 21tim in 65-im letom starosti in ima vozniški izpit dlje kot 2 leti.
Glede na 2. odstavek, 2. člena Zakona o voznikih – ZVoz (Ur.l.RS, št. 109/2010) je voznik
začetnik voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega
vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. Za starejšega voznika pa se glede na
Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 –
ReNPVCP13-22 (Ur.l.RS, št. 39/13) smatra voznik starejši od 64 let.

Vpr.
Vozni M
Odg.
Začetnik
2
Starejši
2
Ostalo
23
Skupaj
27

Voznik Ž

%M

%Ž

% M+Ž

8
5
91
104

7,41
7,41
85,18
100

7,69
4,81
87,5
100

7,63
5,34
87,03
100

Tabela 1: Prikaz anketirancev glede na spol in stalež vozniškega izpita
Glede na neenako razdeljenost med moškimi in ženskami ter med vozniki začetniki, starejšimi
vozniki in ostalimi, slednjih je preko 87 %, sem v nadaljevanju odgovore združil. Namreč
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delitev odgovorov zaradi premajhnega števila moških ter voznikov začetnikov in starejših
voznikov za oba spola, ne bi korektno predstavljalo določeno skupino.

Graf 13: Prikaz odgovorov na prvo vprašanje ankete

Graf 14: Prikaz odgovorov na drugo vprašanje ankete
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Graf 15: Prikaz odgovorov na tretje (zadnje) vprašanje ankete

Graf 16: Prikaz z združenima odgovoroma »Da« in »Da, predlagal bi jo tudi za druge šole«,
kot samo en pritrdilen odgovor »Da«
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Iz odgovorov oziroma grafov zgoraj je razvidno, da je 83,97 % anketirancev na vprašanje:
»Na kaj ste pomislili, ko ste prvič peljali po novo "pisani" ureditvi območja šole in vrtca?«,
odgovorilo: »Šola, vrtec v bližini oz. šolska pot«. Iz tega lahko sklepamo, da je ureditev
območja šole, vrtca oziroma šolske poti urejena »samo-pojasnjevalno«. Pomeni komunikacija
med cesto oziroma obcestnim prostorom in voznikom je ustrezna, saj vozniki dojamejo
»pisano« ureditev na želen način.
Na vprašanje: »Kako reagirate kot voznik, ko peljete po "pisanem" območju?«, so v 70,23 %
odgovorili: »Bolj pozoren sem na dogajanje na/ob cesti« in v 45,04 % so odgovorili:
»Zmanjšam hitrost«. Slednje je podkrepljeno tudi z meritvami hitrosti, saj je dokazano, da so
hitrosti po izvedbi pilotnega projekta padle. Po drugi strani, pa dokazuje želen učinek, da
»pisana« ureditev aktivira voznike, jih zbudi iz vožnje na pamet in so v območji šole, vrtca in
šolske poti bolj pozorni. V primeru, ko ni pouka oziroma na cesti ni prisotnih otrok realno
prav tako ne obstaja potreba po znižani hitrosti, dovolj je pozornost udeležencev v prometu.
Znižanje hitrosti in dodatna pozornost sta potrebna takrat, ko so na/ob cesti dejansko prisotni
otroci.
Odgovori na vprašanje: »Ali vam je "pisana" ureditev območja šole všeč?« so prikazani na
dva načina. Prvi način, graf 15, je prikazan tako, kot so odgovori v anketi, v drugem prikazu,
graf 16, pa sta pritrdilna odgovora »Da« in »Da, predlagal bi jo tudi za druge šole« združena v
en pritrdilni odgovor »Da«. Iz prikazanega lahko razberemo, da je 80,15 % anketirancem
takšno urejanje cest in obcestnega prostora v osnovi všeč. Nadalje lahko vidimo, da bi jih
41,98 % takšne »pisane« ureditve območja šol predlagalo tudi drugje.
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7. Sinteza spoznanj

Absolutno Odstotek Absolutno Odstotek Absolutno Odstotek Absolutno Odstotek
(Št. vozil)
(%)
(Št. vozil)
(%)
(Št. vozil)
(%)
(Št. vozil)
(%)
Hitrostni
razredi
<= 5
km/h
6-10
km/h
11-15
km/h
16-20
km/h
21-25
km/h
26-30
km/h
31-35
km/h
36-40
km/h
41-45
km/h
46-50
km/h
51-55
km/h
56-60
km/h
61-65
km/h
66-70
km/h
71-75
km/h
76-80
km/h
81-85
km/h
86-90
km/h
> 90
km/h
Skupno
V85

Jun. ’15
Skupno

Jun. ’15
Skupno

Jul. ’15
Skupno

Jul. ’15
Skupno

Sept. ’15
Skupno

Sept. ’15
Skupno

Dec. ’15
Skupno

Dec. ’15
Skupno

8

0,13

9

0,14

2

0,04

1

0,02

22

0,35

40

0,62

22

0,42

10

0,19

121

1,9

69

1,06

44

0,83

21

0,4

71

1,11

132

2,03

99

1,87

24

0,46

125

1,96

154

2,37

132

2,5

65

1,24

371

5,82

189

2,91

422

7,98

248

4,71

797

12,51

303

4,66

611

11,56

652

12,4

976

15,32

532

8,19

764

14,45

1150

21,86

1327

20,83

882

13,58

1038

19,63

1333

25,34

1243

19,51

1247

19,19

998

18,88

986

18,75

755

11,85

1316

20,26

683

12,92

534

10,15

354

5,56

885

13,62

323

6,11

169

3,21

144

2,26

455

7

93

1,76

49

0,93

41

0,64

177

2,72

32

0,61

8

0,15

9

0,14

68

1,05

17

0,32

8

0,15

3

0,05

30

0,46

4

0,08

2

0,04

3

0,05

5

0,08

1

0,02

0

0

0

0

2

0,03

0

0

0

0

0
6370

0
100

2
6497

0,03
100

2
5287

0,04
100

0
5260

0
100

(km/h)

52

59

53

50

58

65

58

55

V95
(km/h)

Tabela 2: Prikaz rezultatov meritev hitrosti s percentili V85 in V95
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Iz rezultatov pilotnega projekta (tabela 2) je razvidno, da se je hitrost vozil po ureditvi ceste v
območju šole in vrtca Trje z upoštevanjem človeškega dejavnika v povprečju znižala. Prav
tako po ureditvi ni zaznati več ekstremov oziroma vozil, ki bi vozila nad 80 km/h. Slednje
dokazuje tudi V95 – realna vozna hitrost (hitrost, ki jo ne preseže 95 % vseh vozil), saj je
slednji najnižji v decembru po izvedenih ukrepih in znaša 55 km/h (prej 58 km/h in 65 km/h).
Glede na zvišanje hitrosti vozil v času šolskih počitnic bi lahko sklepali, da so se hitrosti
zvišale, ker v šoli ni potekal pouk in je posledično bilo manj prometa na priključku za šolo in
vrtec. Namreč zaradi bližine merilca hitrosti in cestnega priključka, lahko trdimo, da so
hitrosti zaradi pojemanja vozil pri zavijanju proti šoli s strani Pernovo in speljevanje s
priključka v smeri Pernovo, vplivale na rezultate meritev hitrosti.

Graf 17: Prikaz porazdelitve hitrosti med meseci

Iz zgornjega grafa lahko tudi vidimo, kako se je v decembru po izvedenih ukrepih, premaknila
krivulja v levo, proti nižjim hitrostim, kar skupaj z anketo dokazuje učinkovitost izvedenih
ukrepov oziroma vpliva oblikovanja ceste in obcestnega prostora na re-akcijo voznikov.
Hkrati iz podatkov za začetek septembra v primerjavi z ostalimi meseci (predvsem junijem),
lahko sklepamo, da ozaveščanje preko medijev nima želenega vpliva na hitrost voznikov v
območju šol, Namreč glede na obsežne preventivne aktivnosti ob začetku šolskega leta, ki se
izvajajo konec avgusta in začetek septembra ni zaznati vidnega vpada hitrosti vozil v začetku
novega šolskega leta od 1. do 3. septembra.
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8. Zaključno poročilo
Z rezultati pilotnega projekta sem zadovoljen in dokazujejo, da ima oblikovanje ceste in
obcestnega prostora velik vpliv na voznike oziroma udeležence v prometu. Predvsem je zelo
pomembna ugotovitev, da pravilno oblikovanje ceste vpliva na voznike v meri, da so bolj
pozorni pri vožnji saj zaradi oblikovanja ceste pričakujejo otroke na/ob cesti. Takšna ureditev
jih aktivira in jih zbuja iz monotone vožnje, t.i. vožnje na pamet. Posledično vozniki, v
primeru prisotnosti otrok, tudi znižajo hitrosti vozil.
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9. Viri
-

Podatki ankete: Vpliv pisanega oblikovanja območja šole na voznika

-

Podatki meritev hitrosti z števcem prometa Viacount II

-

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št. 91/2005)

-

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do
2022 (Ur.l.RS, št. 39/13)

-

Zakon o cestah (Ur.l.RS, št. 109/2010)

-

Zakon o voznikih (Ur.l.RS, št. 109/2010)

-

World Road Association – PIARC. (2004) Road Safety Manual

-

World Road Association – PIARC. (2008) Human factors guidelines for safer road
infrastructure

-

World Road Association – PIARC. (2012) Human factors in road design. Review of
design standards in nine countries

-

http://bonotraffics.nl/projecten/schoolomgevingen/

-

http://www.veilige-schoolomgeving.nl/

-

http://www.wolters-mabeg.nl/schoolomgevingen/octopus-accentpaal

Delo v mednarodnih organizacijah:
-

World Road Association – PIARC
o Tehnični komite: Varnejša cestna infrastruktura
(TC C.1 ''Safer Road Infrastructure'') (2008 – 2011)
o Tehnični komite: Oblikovanje in delovanje varnejše cestne infrastrukture
(3.2 ''Design and Operations of Safer Road Infrastructure'') (2012 – 2015)
o Tehnični komite: Oblikovanje in delovanje varnejše cestne infrastrukture
(C.2 ''Design and Operations of Safer Road Infrastructure'') (2016 – v teku)

-

Conference of European Directors of Roads – CEDR
o Delovna skupina: Izboljšave na področju prometne varnosti
(TG N5 “Improvements in the field of Road Safety”) (2013 – v teku)

Projektna naloga - 2016

»Varnost šolarjev pred šolo in na poti v šolo – ureditev prometne
infrastrukture z upoštevanjem človeškega dejavnika«

32

