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KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC
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8000 NOVO MESTO

ZADEVA:

ULICA MARJANA KOZINE – PROMET

ZVEZA:

DOPIS KS Z DNE 6.2.2019

Spoštovani.
Dopis KS Majde Šilc, ki se nanaša na prometno varnostne razmere na ulici smo obravnavali.
Po obravnavi in izpostavljenih glavnih izhodiščih, to so ukrepi za umirjanje prometa, promet
pešcev, kolesarjev in hitrost vožnje smo se odločili, da se opravi meritev prometa na ulic iz
vidika ugotavljanja dejanskega stanja različnih parametrov.
Zajeti podatki meritev hitrosti vožnje so prikazani v spodnjem grafu št. 1, podatki o strukturi
prometa pa v grafu št. 2. Z merilnimi napravami lahko zajamemo zgolj motorni promet,
števila pešcev in kolesarjev pa žal ne. Za pridobitev teh podatkov bi bilo potrebno opraviti
manualno štetje.
Podatki meritev hitrosti ne izkazujejo alarmantnega stanja, kljub temu pa smo se po izvedeni
meritvi s števcem prometa odločili, da na ulico Marjana Kozine namestimo še tablo za
opozarjanje voznikov na hitrost vožnje (tabla Vi vozite).
V povezavi z omenjenim tranzitnim prometom v ulici podajamo oceno, da tega ne gre
smatrati kot tranzitni promet v smislu Zakona o prevozih v cestnem prometu, saj ulica
Marjana Kozine predstavlja dostopno cesto za vse občane, ki prebivajo na tem delu mesta in
tako ne spadajo v to kategorijo. Tranzitni prevoz je prevoz potnikov ali blaga čez ozemlje,
območje, državo ali ulico, brez vstopanja in izstopanja potnikov oziroma nakladanja in
razkladanja tovora.

Graf št. 1: meritev hitrosti na ulici Marjana Kozine z uvrstitvijo v hitrostne razrede (deleži so
prikazani v odstotkih)

Graf št. 2: struktura prometnega toka na ulici Marjana Kozine (deleži po kategorijah so
prikazani v odstotkih

Iz vidika meritev hitrosti trenutno stanje splošno ne kaže na večjo prometno varnostno
problematiko. Percentil hitrosti V85 znaša 35,6 km/h, kar je šteti za dober podatek. Iz
podatkov meritev maksimalnih hitrosti pa je pojav prekoračitev tolikšen, da bomo o temu
obvestili Policijsko postajo in Policijsko upravo Novo mesto in Medobčinski inšpektorat
mestne občine Novo mesto in občine Straža ter jih zaprosili za izvedbo meritev in ukrepov.
Vrednosti maksimalnih hitrosti, ki se pojavljajo vsakodnevno se gibajo med 51 in 56 km/h.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Jure Duh
Višji svetovalec

Vodja Oddelka:
Miloš Dular
vodja oddelka za promet in mobilnost
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naslovu, navadno,
Policijska postaja Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto, navadno,
Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto, navadno,
Medobčinski inšpektorat, navadno

