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POVZETEK 

V predhodnih študijah je MO Maribor ugotovila, da so vlaganja v izgradnjo in nadgradnjo  sistema 

avtomatizacije cestnega prometa zamrla.  Ugotovljeno je bilo tudi, da je prometni sistem, ki je 

upravljan iz Centra za Avtomatsko Vodenje Prometa (CAVP), razpadel na štiri dele. Zaradi 

dotrajanosti kabelskega omrežja in povezav prihaja do izpada komunikacij s CAVP, moteno pa je tudi 

koordinirano delovanje semaforjev (zeleni val), ki je ključeno pri zagotavljanju optimalne pretočnosti.  

Zaradi dotrajane cestne in programske opreme naraščajo stroški rednega in investicijskega 

vzdrževanja, pojavlja pa se tudi vprašanje smiselnosti vlaganj v vzdrževanje obstoječih naprav 

nasproti celostne prenove sistema. 

Projekt prenove avtomatizacije cestnega prometa v Mariboru je torej zasnovan na celovit način, ki bo 

omogočal centralno upravljanje in vodenje prometnih tokov, učinkovit nadzor nad delovanjem 

prometnega sistema, optimizacijo prometnih tokov glede na trenutne infrastrukturne danosti, hkrati 

pa bo znižal stroške MO Maribor za električno energijo, znižal stopnjo izpusta škodljivih plinov 

motornih vozil, povečal varnost v cestnem prometu in celostno povečal kvaliteto bivanja v MO 

Maribor. 

V sklopu projekta bo vzpostavljen napreden algoritem za optimizacijo prometnih tokov, ambicija 

projekta pa je vzpostavitev delovanja Smart City platforme in centralno upravljanje vseh mestnih 

podsistemov. 

 

1. PROMETNA PROBLEMATIKA, OBSTOJEČE STANJE IN  RAZLOGI ZA NADGRADNJO OBSTOJEČE 

UREDITVE CESTNEGA PROMETA 

V globalnem pomenu 80% celotnega svetovnega prebivalstva živi v mestih. Cestni promet v Sloveniji 

narašča za 3,5 odstotka letno, več kot 83 odstotkov potniških kilometrov pa je narejenih z 

avtomobilom. V povprečju je le 9 odstotkov potovanj opravljenih z javnim potniškim prometom.  

Naraščajoči motorizirani promet zato postaja vedno bolj neobvladljiv in povzroča obremenitev 

celotnega urbanega sistema in motnje v njegovem delovanju. Na mesto Maribor je bilo naslovljeno 

kar nekaj apelov strokovne in laične javnosti, interesnih skupnosti in združenj po izboljšanju 

trenutnega stanja. To pa je bilo mogoče le ob celoviti in sistemski obravnavi prometne problematike.  

Na podlagi prometne študije iz leta 2011 je bilo ugotovljeno, da enostavna posodobitev 

semaforskega sistema ne bi rešila problema pretočnosti, ekologije in varnosti. Sodobni cestni promet 

je organska entiteta. S tega vidika je bilo potrebno avtomatizacijo cestnega prometa prilagoditi 

nepredvidljivim migracijam, to pa je možno doseči s t.i. pametnimi križišči in pametnim prometno-

nadzornim centrom. 

Parcialne rešitve na mikro ravni za MO Maribor niso bile sprejemljive, saj so dražile investicijo na 

dolgi rok, hkrati pa niso dajale želenega učinka. Kljub odličnemu delu mestnih služb za upravljanje s 

prometom so se pojavljale kritične točke, ki so ob kompleksnosti cestnega prometa postajale vedno 

bolj neobvladljive in so vse hitreje kazale, da je razmerje med dosedaj vloženimi sredstvi v delno 

prenovo in želenim rezultatom kot produktom vložka neustrezno in nezadostno. 



Srce sodobne prometne ureditve je Center za avtomatsko vodenje prometa (CAVP).  V MO Maribor je 

za njegovo upravljanje zadolžen Cestno prometni Inštitut (CPI). CAVP nadzira celotni semaforski 

sistem, pristop na peščeve površine, spremlja prometne tokove in opravlja video nadzor prometa. 

Tako trenutno upravlja s 67 semaforiziranimi križišči in 5-imi prehodi za pešce in aktivno spremlja vse, 

kar zadeva avtomatizacijo cestnega prometa. V smislu optimalnega delovanja in skladno s sodobnim 

prometnim povpraševanjem je cilj razširitev v sodobni Center, ki bo sposoben sam analizirati 

prometne tokove, delati analize in predikcije ter sam upravljati s prometom na način, ki zagotavlja 

optimalno pretočnost v danih razmerah.  

 

1.1. Stanje pred pričetkom prenove avtomatizacije prometnega sistema v MO Maribor 

 

1.1.1. Center za Avtomatsko Vodenje Prometa (CAVP) 

V CAVP so trenutno locirani semaforski nadzorni sistemi štirih proizvajalcev: 

- Ericsson 

- Peek 

- Iskra 

- Fanos 

Semaforski nadzorni sistemi predstavljajo štiri nezdružljive, samostojne enote in tako ne omogočajo 

učinkovitega upravljanja s semaforskim sistemom. Od naštetih je sistem Ericsson tako dotrajan, da 

lahko vsak trenutek odpove. Prometna ureditev v Mariboru je trenutno razdeljena na osem 

semaforskih con, prometniki pa ob spremembah urbanistične zasnove mesta vedno težje sledijo 

optimalnemu prometnemu toku.  

1.1.2. Kabelske povezave 

Na podlagi Projektne naloge, 2011, je bilo ugotovljeno, da je večina kabelske infrastrukture, preko 

katere so semaforske naprave vezane na CAVP, še vedno zgrajene pretežno iz bakrenih kablov, kar 

onemogoča učinkovito komunikacijo semaforskih naprav s CAVP, hkrati pa povečuje možnost 

prenehanja delovanja semaforjev ob ekstremnih vremenskih razmerah (udari strel, elektromagnetne 

motnje...).  

1.1.3. Krmilne naprave 

Na območju MO Maribor so trenutno vgrajene semaforske naprave petih proizvajalcev: 

- Nikola Tesla 

- Ericsson 

- Fanos 

- Iskra 

- Peek 

od katerih je več kot četrtina starejših od 20 let. Starejše semaforske naprave so nujno potrebne 

zamenjave, večina ostalih naprav pa potrebuje celovito nadgradnjo ne samo v smislu omogočanja 



implementacije ITS, temveč tudi zamenjave semaforskih signalnih dajalcev na LED tehnologijo in 

posledično nočno zatemnitvijo, kar je del usmeritve EU.   

1.1.4. Signalni dajalci, video nadzor in detekcija prometa 

Več kot 80% vseh semaforskih signalnih dajalcev je potrebnih zamenjave s sodobnimi LED signalnimi 

dajalci, ki omogočajo večjo vidljivost, manjšo svetlobno onesnaženost mesta, predvsem pa do 80% 

nižje izdatke za električno energijo.  

Razlogi za nadgradnjo avtomatizacije prometa v MO Maribor 

Zelena knjiga - Za novo kulturo mobilnosti v mestih ugotavlja, da so zastoji v mestih eden izmed 

glavnih problemov večine evropskih mest. Zastoji imajo negativne gospodarske, socialne, 

zdravstvene in okoljske posledice ter povzročajo uničevanje naravnega in grajenega okolja. Pogosto 

se pojavljajo na mestnih obvoznicah in vplivajo na zmogljivost vseevropskega prometnega omrežja 

(TEN-T). Tekoč prometni sistem bi omogočil, da ljudje in blago potujejo brez zamud in bi omejil 

navedene negativne posledice. Na lokalni ravni največji izziv tako predstavlja zmanjšanje negativnih 

posledic zastojev ob zagotavljanju nadaljevanja uspešnega gospodarskega položaja mestnih območij. 

Zastoje v mestnih središčih zmanjšamo tudi z uvedbo sistemov inteligentnega in prilagojenega 

prometa (t.i. inteligentni prevozni sistemi – v nadaljevanju ITS), ki omogočajo optimalno načrtovanje 

potovanj, boljše upravljanje s prometom in lažje upravljanje prometnega povpraševanja. Zaradi 

velikih stroškov razvoja in postavitve povsem novih inteligentnih sistemov se mesta odločajo za 

kombinacijo - posodobitev obstoječe in kjer je primerno, razvoj in postavitev nove prometne 

infrastrukture. Javno–zasebno partnerstvo pa je tista oblika financiranja, ki občinam omogoča 

izvedbo tovrstnih ukrepov, saj same v večini primerov nimajo zadostnih finančnih virov.  

Mobilnost je danes eden pomembnejših dejavnikov in pokazateljev uspešnosti gospodarstva. Dejstvo 

je, da se zaradi neurejene prometne ureditve in ob hitrem tempu življenja pozablja na kulturo 

udeležbe v prometu. Nove vpadnice, novi urbani centri in drugačna mentaliteta voznikov povzročata 

neobvladljivost obstoječe prometne ureditve, ki se slabša iz dneva v dan. 

Promet je glede emisij CO2 sektor, ki ga je najtežje upravljati. Kljub napredku v avtomobilski 

tehnologiji, povečevanje prometa in narava vožnje v mestih (ustavljanje in speljevanje) pomenita, da 

so mesta glavni in še vedno rastoči vir emisij CO2, kar prispeva k podnebnim spremembam. 

Pomembna škodljiva posledica povečanega prometa v mestih in vsakodnevnih zastojev je tudi izguba 

časa udeležencev v prometu, kar se odraža tudi v nižjem bruto družbenem proizvodu. ITS omogoča 

dinamično upravljanje obstoječih infrastruktur, saj izkušnje iz evropskih mest, ki so ITS že vpeljale, 

kažejo, da se z učinkovitejšo rabo cestnega prostora lahko pridobi dodatne zmogljivosti v višini 20–30 

% ali več. To je zlasti pomembno, ker je v mestnih območjih navadno malo prostora za dodatne 

cestne površine. 

21. aprila 2011 je Župan Mestne občine Maribor podpisal pristopno izjavo h Konvenciji županov, 
ki je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske 
unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog namenile 
zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala k 
sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se 
bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti. 



V Sloveniji na dnevni ravni kar 140 ton emisij CO2 povzroči cestni promet. Gradnja in izgradnja novih 

poslovnih stavb, parkirnih hiš in stanovanjskih naselij je nujna za razvoj MO Maribor, vendar bo ob 

obstoječi stopnji avtomatizacije cestnega prometa še dodatno obremenila tako prometno 

infrastrukturo kot stopnjo onesnaženosti zraka, kar posledično pomeni tudi večje stroške vzdrževanja 

in upravljanja. Po podatkih revije The Observer je kar 60% vsega CO2, izpuščenega v mestih, 

posledica motornega prometa, 40% izpustov CO2 v mestih pa povzroča stoječi promet.  

Drugi problem, ki ga je potrebno izpostaviti, je prometna kultura, katere posledice so prometni 
prekrški v smislu prekoračitve hitrosti in vožnje v rdečo luč. Prehitre in neodgovorne voznike je 
potrebno ustrezno izobraziti. Trenutni nadzor v mestu nima dovolj izvajalcev, ki bi bili sposobni 
učinkovito umiriti promet na celotnem območju MO Maribor in dolgoročno vzpostaviti novo kulturo 
prometnih udeležencev, za kar se aktivno zavzemajo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
promet in Pravosodno ministrstvo RS. Po statističnih podatkih Policijske uprave Maribor za leto  2010 
je bilo na območju Maribora v letu 2010 uradno zabeleženih 4.482 prometnih nesreč z 18-imi 
smrtnimi izidi in 2.734 telesno poškodovanimi. Vzrok prometnih nesreč IV. kategorije je bila v prvi 
vrsti vožnja z neprilagojeno hitrostjo, sledi izsiljevanje prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje. 
Umiritev prometa ima hkrati tudi pozitiven vpliv na okolje (zaradi tekočega prometa se zmanjšuje 
stopnja izpustov CO2 v zrak, kar je direktna posledica prekomernega ustavljanja in speljevanja).  

 

 

2. OPREDELITEV CILJEV CELOVITE UREDITVE PROMETNEGA SISTEMA V MO MARIBOR 

Ker želi MO Maribor svojim prebivalcem in njenim obiskovalcem omogočiti varno udeležbo v 

cestnem prometu, zagotoviti boljši nadzor in celovito upravljanje s cestnim prometom ter zmanjšati 

onesnaževanje okolja, hkrati pa zagotoviti finančno učikovito prometno infrastrukturo, je podjetje 

Iskra Sistemi d.d. predvidelo celostno prenovo in nadgradnjo obstoječe avtomatizacije cestnega 

prometa ter s tem povezano vzpostavitev sodobne prometne rešitve z možnostjo nadgradnje za 

prihodnje potrebe Mestne občine Maribor. 

Opisana rešitev celovite nadgradnje prometne ureditve v MO Maribor zajema: 

- ažuren in v realnem času odziven sistem za avtomatsko vodenje prometa 

- mrežo induktivnih zank in drugih detektorjev, ki bo omogočila aktivno spremljanje prometnih 
tokov vsega prometnega ožilja v Mariboru neprekinjeno, 24 ur na dan 

- sodoben prometno-nadzorni center, ki bo nadziral in spremljal dogajanje v cestnem prometu, 
analiziral prometne tokove in jih učinkovito upravljal 

- optimiziran promet, ki bo omogočil boljšo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu in 
posledično manjše število nesreč,  

- možnost aktivnega delovanja semaforjev 24 ur na dan, kar bo povečalo varnost v cestnem 
prometu predvsem v nočnem času 

- boljši nadzor nad prometom, ki bo tako postal bolj pretočen, varen in urejen, 

- zmanjšanje stroškov električne energije in vzdrževanje trenutne opreme v cestnem prometu, 

- zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpušnimi plini in hrupom, 

- zmanjšanje časa, porabljenega v prometnih konicah, 

- povečanje ugleda mesta, saj bo z novim sistemom mesto privlačnejše za domače in tuje 
goste.  

- implementacijo in integracijo sodobnih ITS (Inteligent Transportation Systems) sistemov  v 
Mariborski prometni sistem, ki bo omogočila ne samo učinkovito upravljanje in nadzor nad 
prometom, temveč tudi črpanje sredstev EU za prihodnji razvoj in vpeljavo novih prometnih 
doktrin 



- zadovoljstvo uporabnikov mariborskega prometnega sistema in razbremenitev dela sedanjih 
upravljalcev, ki se bodo lahko osredotočali na prihodnost prometne ureditve in politike 

- prenos obveznosti in odgovornosti vzdrževalnih del ter stroškov vzdrževanja in upravljanja na 
izvajalca nadgradnje prometne ureditve v MO Maribor za c elotno obdobje JZP  

3. PREDSTAVITEV IZVAJALCA CELOVITE NADGRADNJE AVTOMATIZACIJE MESTNEGA 
PROMETA V MO MARIBOR – ISKRA SISTEMI D.D. 

Iskra Sistemi d.d. je delniška družba, ki je nastala leta 2002 z združitvijo dveh družb z dolgoletno 

tradicijo – Iskra Sistemi d.d. in Iskra SYSEN d.d.  Podjetje Iskra Sistemi je globalni ponudnik 

industrijskih rešitev in elektrotehničnih izdelkov. Smo največje nacionalno podjetje na področju 

avtomatizacije procesov, komunikacijskih in varnostnih sistemov za distribucijo električne energije, 

prenosnih in omrežnih sistemov, komunikacij preko visokonapetostnih linij, avtomatizacije 

železniškega in cestna prometa ter programskih rešitev s področij energetike in logistike. Proizvajamo 

izdelke s področij energetskih, elektronskih kondenzatorjev, elementov za odpravo motenj, stikalne 

tehnike, električnih merilnih instrumentov, baterij, anten, jeder in potenciometrov ter ponujamo 

storitve galvanizacije, orodjarne, električnega merilnega laboratorija ter upravljanja in vzdrževanja 

objektov. 

Sedež podjetja je v Ljubljani, navzoči pa smo na tržiščih po celem svetu. Delovno področje je 

razdeljeno na osem strateških poslovnih področij: 

 Energetika 
 Komponente za vgradnjo 
 Učinkovite inštalacije 
 Promet 
 Telekomunikacije 
 Informatika in poslovne rešitve 
 Varovanje, oskrba in upravljanje 
 Ostale storitve. 

 

Sodobne tehnološke rešitve in tradiciionalna poslovna prilagodljivost omogočata individualno 

obravnavo naročnikov in učinkovito reševanje poslovnih problemov. Največ projektov je izvedenih po 

načelu ˝ključ v roke˝. 

V letu 1956 je bil v sodelovanju z Iskro postavljen prvi poskusni semafor v Ljubljani pred Delavskim 

domom, kmalu zatem pa je bilo urejeno prvo avtomatizirano križišče v Ljubljani. Od takrat do danes 

je Iskra vodilno slovensko podjetje na področju avtomatizacije cestnega prometa. Na področju 

ureditve mestnega prometa je naša največja referenca prestolnica Slovenije, kjer je celotni 

semaforski sistem skupaj s prometno-nadzornim centrom plod tehnologije in znanja Iskre Sistemi 

d.d. Od leta 2010 pa je Iskrina oprema vgrajena v prvo inteligentno semaforizirano krožišče v Sloveniji 

– krožišče Tomačevo.  

 
 
 



4. PREDSTAVITEV REŠITVE ZA MO MARIBOR 
 
MO Maribor je želela svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočiti varno udeležbo v cestnem 

prometu, izboljšati pretočnost občinskih cest še posebej v prometnih konicah ter posledično izboljšati 

kvaliteto življenja v celotni občini. 

V okviru dolgoročnega programa obnove semaforskega sistema in glede na izdelano Študijo 

prometnega sistema iz 2011 je bila v MO Maribor smiselna le celovita prenova avtomatskega vodenja 

prometa. Takšna rešitev omogoča, da se zaradi kompatibilnosti in sinhronizacije posameznih nosilcev 

cestno-prometnega sistema, možnosti, ki jih sistem ponuja, uresničujejo v polni meri. To pomeni, da 

je cestno-prometna ureditev nadzorovana, vodena in prilagodljiva vsem predvidljivim in 

nepredvidljivim situacijam ter kljubuje izzivom, ki jih prinaša prihodnost.  

Posodobitev in nadgradnja obstoječe avtomatizacije cestnega prometa v MO Maribor, bo zagotovila: 

- boljši pregled nad stanjem cestnega prometa na področju celotne MO Maribor, 
- prometno odvisno delovanje vseh križiščnih naprav, ki urejajo cestni promet v MO Maribor, 
- medsebojno komunikacijo križiščnih naprav, ki urejajo cestni promet v MO Maribor, 
- pretočnost prometa, 
- odpravo zastojev v križiščih ob prometnih konicah v največji možni meri, 
- prilagojen prometni tok ob izrednih dogodkih, 
- večjo odzivnost prometnih udeležencev, 
- boljšo povezanost med različnimi deli mesta, 
- znižanje stopnje onesnaženosti v MO Maribor, 
- znižanje izdatkov za električno energijo v zvezi z urejanjem cestnega prometa v MO Maribor, 
- povečanje varnosti udeležencev cestnem prometu. 
- vzpostavitev mreže induktivnih zank in drugih vrst detektorjev, ki semaforski napravi in 

Centru za avtomatsko vodenje prometa sporoča dejansko stanje v prometu, kar omogoča 
aktivno prometno odzivnost avtomatiziranih križišč (pametna križišča),  

- zamenjavo starejših, neustreznih svetlobnih dajalcev z LED tehnologijo, ki znižuje porabo 
električne energije do 80%,  

- priklop semaforskih naprav in Centra za vodenje prometa na novo zgrajeno optično omrežje 
- sodoben prometni računalniški sistem, ki omogoča on-time odzivnost na prometne razmere, 

v povezavi s Centrom usmerja delovanje semaforjev s ciljem zelenega vala in ustrezne 
koordinacije prometnih tokov,  ter omogoča številne druge funkcije. 
 

4.1. Smiselnost in prednosti posameznih elementov posodobitve 

4.1.1. Priklop semaforskih naprav na optiko 

Semaforske naprave so računalniki na cesti. Sestavljene so iz več tehnološko zahtevnih enot, ki 

morajo brezhibno komunicirati s semaforji in prometnim centrom. Poleg tega je prometna varnost na 

prvem mestu in morebiten izpad semaforjev zaradi prenosa večjega števila podatkov so nastale 

potrebe po večji pasovni širini in nizkih odzivnih časih.  



Obstoječe semaforske naprave v Mariboru so priklopljene na različne medije, preko katerih 

komunicirajo s centralnim nadzornim centrom za vodenje nadzor prometa v mestu. Komunikacijske 

poti potekajo po bakrenih kablih in optičnih vlaknih. 

Največ semaforskih naprav je priklopljenih na bakrene telekomunikacijske kable. Ti kabli omogočajo 

sorazmerno majhen prenos podatkov t.j. 1200 b/s, zato ne zadovoljujejo sodobnih potreb po prenosu 

večje količine podatkov. 

Da lahko ugodimo zahtevam učinkovite nadgradnje semaforskega sistema, bodo semaforske naprave 

povezana na omrežje iz optičnih vlaken, ki: 

- se odlikujejo po visoki pasovni širini, slabljenje pa je neprimerno manjše kot v kovinskih 
vodnikih. 

- so popolnoma neprevodni, in zato neobčutljivi na elektromagnetne motnje in udar strele 
- ne poznajo prisluha, njihovo slabljenje ni odvisno od hitrosti prenosa 
- omogočajo popolno varnost podatkov. 

4.1.2. Zamenjava starih semaforskih naprav 

Bistvo učinkovite prometne ureditve je povezanost semaforskih naprav v sistem. Cilj je, da bo vsako 

križišče v Mariboru opremljeno z najsodobnejšo semaforsko napravo.  

Naprave družine MSKE predstavljajo novo generacijo semaforskih naprav. Namenjeni so reševanju 

prometnih zahtev in primerne za semaforiziranje srednje velikih in velikih križišč. Popolnoma 

modularna strojna oprema in zmogljiva, sodobna programska oprema je vgrajena v poliestrskem 

ohišju, ki zagotavlja izjemne izolacijske karakteristike in hkrati potrebno zračenje za zanesljivo 

delovanje v vseh letnih časih. 

Semaforska naprava zaznava prometne zahteve preko induktivnih zančnih detektorjev, 

mikrovalovnih ali IR detektorjev, tipk za pešce in ostalih senzorjev za najavo vozil in pešcev. 

Možno je krmiljenje osvetljenih prometnih znakov, krmiljenje ostalih naprav preko TTL izhodov ali 

serijskih komunikacij kot so odštevalni prikazovalniki (odštevanje sekund do izteka zelenega ali 

rdečega signala), spremenljivi prometni znaki  (VMS) itd. 

Semaforske naprave se povezuje z nadzornim centrom preko TK kabelskih paric, z UKV in GPRS 

modemi, Ethernet optično ali lokalno UTP mrežo, možne pa so tudi druge oblike komunikacijskih 

medijev. 

4.1.2.1. Naprave omogočajo: 

- samodiagnostiko delovanja, 
- enostavno programiranje, 
- daljinski vpis prometnih programov in parametrov, 
- zbiranje prometnih podatkov, 
- krmiljenje dodatnih spremenljivih prometnih znakov, 
- časovno odvisno delovanje, 
- prometno odvisno delovanje, 
- koordinirano delovanje v zelenem valu, 
- priključitev na prometni center, 



- ročno posredovanje. 

4.1.3. Nadgradnja obstoječih svetlobnih signalnih dajalcev z LED tehnologijo in funkcijo za 
nočno zatemnitev 

Ena od glavnih prednosti LED diod je njihov velik izkoristek oziroma velik svetlobni tok glede na 

porabljeno moč. Življenjska doba LED diod je lahko zelo dolga. Mnogo diod, narejenih v 70-ih in 80-ih 

letih prejšnjega stoletja so v uporabi še danes. Tipična življenjska doba znaša med 50.000 in 60.000 

ur. Prednost LED diod je tudi v tem, da lahko s paraboličnimi reflektorji dobimo tudi veliko bolj 

usmerjeno svetlobo. Njihov kratek čas za osvetlitev nam pomaga tudi pri varnosti. Ker pa je svetilnost 

diod ponoči premočna in moteča za udeležence v prometu, Iskra Sistemi d.d. v semaforske naprave 

vgrajujemo funkcijo ˝dimming˝, ki nočno svetilnost avtomatsko zmanjša in jo prilagodi uporabniku. 

Po zadnjih izračunih naše led diode, vgrajene v semaforje, zmanjšujejo porabo električne energije do 

80% glede na halogensko tehnologijo.  

 

5.1.5. Naprave za detekcijo pešcev v prometu, prilagojene slepim in slabovidnim osebam 

Semaforska tipka za slepe in slabovidne je predvidena za uporabo na semaforiziranih križiščih v 
mestih, kjer slepi uporabljajo prehode za pešce. Prednost tipke je, da omogoča slepim in slabovidnim 
varnejši prehod preko ceste, dovoljuje pa uporabnikom tudi najavo prisotnosti, ki povzroči aktiviranje 
zvočnega signala in pospeši odpiranje proste smeri za pešce. Tipka je montirana na semaforskem 
drogu v višini, da jo lahko doseže vsak pešec, tudi oseba na invalidskem vozičku. Ko je prehod za 
pešce zaprt, oddaja tipka zvočni signal z nizko frekvenco.  
 

5.1.6. Implementacija več vrst detektorjev za spremljanje prometnih tokov 

Detekcijske enote predstavljajo živčni sistem prometnega centra. Zaznavajo vsako aktivnost v 

prometni infrastrukturi in obveščajo Center o dogajanju v prometu. Na ta način se lahko Center s 

svojo opremo aktivno odziva na vsakršno prometno situacijo, 24 ur na dan, 365 dni v letu. Optimalno 

spremljanje prometnih tokov zagotavljajo induktivne zanke, mikrovalovni detektorji, točkovne talne 

detekcijske enote in Blue Tooth detekcijski sistem. 

Induktivne zanke so zelo pomembne pri mikrokontroli vsakega križišča. Uporavljamo jih za detekcijo 

vozil, ki pripeljejo v križišče. Ponavadi so vgrajene 5cm pod vozno površino in na podlagi induktivnosti 

detektirajo vsako vozilo oz. vsak kovinski objekt na njih. Obstaja več različic zank, uporabljene pa 

bodo večinoma zanke dimenzij 1.5m x 4.0m.  Zanke so vododporne in povezane z oscilatorjem, ki 

skozi impulze sprejema podatke iz zanke. Uporabljajo se za najavo vozil, podaljševanje zelenega 

signala, detekcijo vozil, štetje prometa, meritev hitrosti, klasifikacijo vozil. Induktivne zanke lahko 

uporabimo v vsakem križišču za detekcijo prometnega toka in optimizacijo ustreznega prometnega 

programa. 

Naslednji tip detektorjev, ki jih uporabljamo pri detekciji prometnih tokov so mikrovalovni detektorji, 

ki delujejo po principu Dopplerjevega efekta. Gre za senzorje, ki na podlagi odboja mikrovalov 

detektirajo prometni tok v križiščih in odprtih cestah. Detektorji beležijo prisotnost vozil na voznem 



pasu, prav tako pa tudi količino prometa, zastoje, hitrost. Informacije, ki jih beleži, preko 

komunikacijskih portov prenaša v semaforsko napravo in/ali prometni center. So enostavni za 

montažo in vzdrževanje in pri rokovanju ne motijo prometnega toka. Mogoče jih je povezati z 

ostalimi prometnimi podsistemi. 

Poleg opisanih pri detekciji prometa uporabljamo še točkovne talne detektorje, ki jih odlikuje dolga 

življenjska doba, nizki stroški vzdrževanja in visoka stopnja zanesljivosti. Senzor magnetnih 

detektorjev uporablja pasivno zaznavno tehnologijo, ki detektira večje premikajoče objekte. Senzor 

meri spremembo Zemljinega naravnega magnetnega polja, ki ga je povzročil premikajoči se objekt. 

Naprava zaznava vozila na enem voznem pasu, je enostavna za uporabo in rokovanje, odlikuje jo 

visoka stopnja zanesljivosti, življenjska doba baterije je do 3 leta, menjava baterije pa je enostavna in 

ne zahteva daljše zapore cestišča. 

Blue Tooth detekcija se uporablja za spremljanje poti udeležencev v prometu, s čimer natančneje 

določimo smer prometnega toka in lažje prilagajamo prometno signalizacijo v izogib zastojem. Gre za 

mrežo detektorjev, ki zaznavajo Bluetooth signal uporabnikov v prometu in spremljajo gibanje vozila 

od točke A do B. S tovrstnim načinom povečujemo zanesljivost napovedovanja prometnih konic in 

zastojev, trendov v prometu, preusmerjanja in spremljanja potovalne hitrosti... 

5.1.5. Prekrškovni sistem ISV (Izobraževalni sistem za voznike) – detekcija prevoza rdeče luči in 

hitrosti 

Sodoben in zanesljiv sistem za detekcijo prometnih prekrškov, ki  meri hitrost in detektira prevožene 

rdeče luči,  je trenutno najnaprednejši pri nas, v Angliji, ZDA in drugod po svetu pa ga učinkovito 

uporabljajo že vrsto let. Sistem deluje na principu digitalne kamere z visoko ločljivostjo v kombinaciji 

z zankami za detekcijo vozil ter piezo senzorjev. Podatki se ažurno zajemajo in zbirajo v zbirnem 

centru, kar omogoča izvajanje takojšnjega sankcioniranja.  

Obdelava podatkov poteka v zbirnem centru in je popolnoma avtomatizirana. To pomeni, da je po 

implementaciji sistema vsaka interakcija s periferno opremo nepotrebna. Podatki se ažurno zbirajo v 

zbirnem centru, avtomatsko preberejo registrsko tablico vozila v prekršku ter tip prekrška (hitrost 

in/ali rdeča luč), podatke pošljejo naprej v obdelavo (oprema s podatki o vozilu in lastniku vozila), ter 

omogočajo izpis poročila oz. obvestila o prekršku. 

5.1.6. Nadgradnja obstoječega Centra za avtomatsko vodenje prometa 

Bistvo prometne ureditve in pretočnosti vsakega mesta je optimalni zeleni val in druge želene 

strategije, ki pa jih ni mogoče vzpostaviti, če mesto med seboj ni povezano v zaključeno in 

nadzorovano celoto. Jedro celotne rešitve je sodobni Center za Avtomatsko Vodenje Prometa (AVP4). 

Osnovni princip delovanja 

Semaforska naprava, ki je postavljena v križišču, usmerja delovanje semaforjev. Vse semaforske 

naprave pa so povezane v nadzorni Center, ki: 

- zbira podatke iz vseh prometno pomembnih delov mesta, 

- omogoča pogled v realno strukturo in prometne obremenitve v križiščih, 



- omogoča vpogled v realni prometni tok v vseh prometnih conah, 

- shranjuje podatke za nadaljnjo analizo, 

- omogoča uporabnikom, da preko dlančnika daljinsko spremljajo delovanje križiščnih naprav 
in semaforjev, 

- opravlja prometne analize, načrtuje prometni tok in prilagodi delovanje semaforjev realnemu 
stanju v prometu.  

Stanje, ki se danes kaže v večini prenaseljenih mest je: preobremenjen promet, zastoji v križiščih in 

konicah, nenadzorovan promet ponoči, prevelik hrup in naraščajoča stopnja onesnaženosti. Če želi 

mesto gospodarski uspeh, dinamičnost, različnost in zanimivost, potrebuje veliko maso subjektov, ki 

so v interakciji z mestom. Hkrati pa vseobsežno prijazno mesto potrebuje tih in umirjen promet, nizko 

kapaciteto vozil na cestah in ekološko prijazno ukrepanje. Ta dva pojma sta navidezno diametralno 

nasprotna. Iskra Sistemi d.d. smo uspeli razviti sistem, ki mestnemu prometu omogoča maso in 

dinamiko, hkrati pa ne obremenjuje infrastrukture in je okolju in uporabniku prijazen. Tako omogoča, 

da mesto brez negativnih posledic sprejme več prometa, kot ga ima sedaj ob obstoječih težavah. 

5.1.6.1.  Algoritem za optimizacijo prometnih tokov 

Prometnemu centu odzivnost na realno stanje v prometu omogoča pametni algoritem –  IS-COT.  

Bistvo pametnega algoritma je, da zaznava realno dogajanje v cestnem prometu ter prilagaja 

semaforske cikle, dolžine zelenega intervala in potovalni čas med križišči. To dela na način, da na 

podlagi sprotnih projekcij predvidi zastoj zaradi povečevanja gostote prometa in prilagaja odpiranje 

zelene luči tako, da do zastojev dejansko ne pride. Algoritem omogoča revolucionaren prispevek k 

pretočnosti prometa, saj je reševanje zastojev, ko do njih že pride, praktično nemogoče. Za 

primerjavo: delni nadzor prometa s podaljševanjem in nadziranjem zelene luči na glavnih 

prometnicah, ki ga je mesto Portland – Oregon (ZDA) vpeljalo pred 6-imi leti, dosega le 60 odstotni 

učinek algoritma IS-COT. Do danes je bilo v Portland-u v zrak spuščeno za 157.000 ton CO2 manj, kar 

je ekvivalent izpustu 4,7 mio litrov goriva oz. neposreden prihranek v višini skoraj 5 mio EUR. Prav 

tako so skrajšali potovalni čas za 27%, kar vključuje tudi javni prevoz z avtobusi. Učinek pa je 

multiplikativen, ker pri aplikaciji učinkov na Maribor povečuje atraktivnost vožnje z javnim prevozom 

in zmanjšuje uporabo osebnih vozil za vsakodnevne vožnje v službo in domov. 

IS-COT posledično občutno izboljša prometni tok, kar ima za posledico bistveno zmanjšanje izpusta 

emisij plinov v zrak. Tekoč prometni tok zmanjšuje porabo goriva do 20%, izpusta nitrogen oksida do 

20% in ogljikovega monoksida do 50%.  

IS COT se odziva na vsako situacijo in prilagodi prometno povpraševanje realnemu stanju, zato 

omogoča tekoč promet brez nepotrebnih zastojev. Bistvo je, da sistem v vsakem trenutku ve, kaj se 

na cesti dogaja in ima vsak trenutek vse prometne informacije, ki jih vsak trenutek posreduje 

uporabniku. Ta jih potem uporabi v smislu optimiziranja prometne poti in potovalnega časa.  

5.1.7. Paralelno optično omrežje 

V Sloveniji zadnja leta beležimo nagel proces informatizacije. Tako nastala informacijska družba pa za 

svoj obstoj potrebuje ustrezno fizično infrastrukturo. Vedno večje potrebe po hitrem prenosu večjih 

količin informacije zahtevajo nadgradnjo in/ali prenovo obstoječih bakrenih in kabelskih omrežij. 

Pojavile so se realne potrebe po kompleksnih rešitvah, ki bodo omogočale večjo pasovno širino.  



MO Maribor, njene službe in povezane družbe so razkropljene po vsej površini mestne občine. 

Informacijska povezanost družb bi omogočila optimizacijo stroškov poslovanja in povečanje 

učinkovitosti tako internega delovanja kot eksternega v smislu zagotavljanja storitev občanom. Zaradi 

potrebe po nadgradnji komunikacijskega omrežja, ki bo lasten MO Maribor, zasebni partner v 

ponudbo vključuje izgradnjo osnovnega optičnega omrežja za potrebe MO Maribor, na katerega se 

bodo lahko priklopile njene službe in povezane družbe, in ki bo omogočil hitrejši in kvalitetnejši 

prenos podatkov. Predstavljal bo osnovo za vzpostavitev centraliziranega nadzora in upravljanja 

informacijskega sistema celotne občine, kar bo bistveno znižalo tovrstne stroške in dvignilo kvaliteto 

storitev.  

 

6. OPREMA, POTREBNA ZA ZAGOTOVITEV ZAHTEVANE STOPNJE AVTOMATIZACIJE CESTNEGA 

PROMETA V MO MARIBOR 

 

6.1. Vsebina projekta 

Na območju MO Maribor bodo za potrebe nadgradnje avtomatizacije cestnega prometa izvedena 
naslednja dela: 
 

- Preplastitve vozišča, talne obeležbe 

- Zamenjavo semaforskih naprav 

- Posodobitev križišč na LED tehnologijo 

- Rekonstrukcijo križišč 

- Center za avtomatsko vodenje prometa 

- Optične priključke – optično omrežje 

- Optika – aktivna oprema 

- Opremo za nova križišča 

- Video nadzor križišč 

- Priklop semaforskih naprav na optiko 

- Video steno s programsko opremo 

- Prekrškovni sistem ISV – Izobraževalni sistem za voznike 

- Prekrškovni sistem VDR – video detekcja vožnje v rdečo luč 

- Izgradnjo paralelnega optičnega omrežja 
 

Skupna vrednost investicije je cca. 30 mio EUR.  

 

 
7. PROJEKTI, KI SMISELNO NADGRAJUJEJO OSNOVNO POSODOBITEV PROMETNEGA SISTEMA V 

MO MARIBOR 

V nadaljevanju so opisane ideje in produkti, ki smiselno nadgrajujejo predmet ponudbe in jih lahko 
MOM v obdobju JZP zagotovi iz naslova delovanja sistema in funkcionalnosti nadgradnje in 
avtomatizacije cestnega prometa v MO Maribor, hkrati pa jih podpira večina opisanih evropskih 
investicijskih skladov:  



- Detekcija prometnih nesreč in povezava interventnih služb s centrom za obveščanje 

- Time management system – obveščanje o potovalnem času (internet, telefon); aplikacija: 
ljudje vsak dan opravljamo iste poti. Sistem nas obvešča, kdaj se moramo odpraviti od A, da 
pridemo do B (avtomatsko vsakodnevno obveščanje za preddefinirane poti) 

- Time management system – obveščanje o potovalnih časih z opcijo različnih prevoznih 
sredstev; aplikacija: starejši ljudje pokličejo zdravstveni dom, hkrati pa dobi obvestilo, s 
katerim prevoznim sredstvom pride do tja, koliko časa potrebuje, koliko to stane in katere 
parkirne hiše v bližini so proste 

- Povezava interventnih vozil v enotni sistem; aplikacija: center ve natančno, kje se interventno 
vozilo nahaja in katero je najbližje kraju dogodka. Ko Center interventno vozilo pošlje na kraj 
dogodka, se temu izpiše, koliko časa potrebuje do tja in po kateri poti naj gre, semaforski 
sistem pa mu hkrati odpira zeleno luč.  

- Prometne informacije na GPS napravah ali telefonih; aplikacija: obveščanje o optimalni poti 
izbranega potovanja 

- Vzpostavitev inteligentnih prehodov za pešce 

- Vzpostavitev prioritetne vožnje za intervencijska vozila, vozila diplomatov in drugih visokih 
predstavnikov... 

- Vzpostavitev prioritetne vožnje za avtobusni mestni potniški promet (Bus Priority System) 

- Vzpostavitev sistema za nadzor uporabe pasu za avtobusni potniški promet 

- Sistem za nadzor in sankcioniranje nelegalnih taksi služb 

- Menjava vseh svetilk javne razsvetljave na LED, vzpostavitev pametnih prižigališč in 
integracija sistema javne razsvetljave v Center za avtomatsko vodenje prometa 

- Sistem omejitve pristopa na javne površine s potopnimi količki in centranim nadzorom 
pristopa 

- Integracija vseh mestnih parkirnih sistemov v nadzorni center in centralno upravljanje 
kontrole pristopa 

- Implementacija sistema za spremljanje migracij vozil 

- Vpeljava sistema ekoloških vinjet za omejen dostop na določene predele mesta ter sistem za 
zagotavljanje nadzora izvajanja ukrepa  

- Učinkovit video nadzor in kontrola divjih odlagališč, ki jih je po zadnjih podatkih na območju 
MO Maribor kar 170 
 

8. AMBICIJA CENTRA ZA AVTOMATSKO VODENJE PROMETA V MO MARIBOR  
 
 

Koncept Smart City 

Medtem ko mesta rastejo površinsko in populacijsko, postajajo globalno vedno močnejši centri 
ekonomske, politične in tehnološke moči. Skladno z vplivom raste tudi odgovornost. Prihajajo nove 
tehnologije in sistemi, ki bodo služili za boljše razumevanje urbanega poslovanja in razvoja. 
Operativno mesta temeljijo na številnih ključnih sistemih, sestavljenih iz mrež, infrastrukture in 
okolja, od katerih so odvisne mestne storitve, meščani, podjetja, transport, komunikacija, voda in 
energija.  

Celoten mestni sistem je sestavljen iz posameznih operativnih dejavnosti, ki vsaka zase preko javnih 
služb zagotavljajo storitve uporabnikom. Potrebno je omeniti še javno varnost, zdravstveni sistem in 
izobraževalni sistem. Od kvalitete teh storitev je odvisna kvaliteta življenja meščanov. Mesto je 
poslovni sistem, ki skrbi za kvaliteten pretok stvari (informacij in dobrin). Vzpostavljene morajo biti 
dobre komunikacijske in transportne poti, skrbeti mora za izmenjavo idej preko svojih 
komunikacijskih sistemov, zagotavljati vse potrebne socialne in gospodarske dejavnosti ter zagotoviti 
neprekinjen dostop do energije in vode.  



Sistemi in njihova uporabniška dimenzija nakazujejo na vedno večjo povezljivost. Žal pa zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev in vizije mesta danes še vedno sredstva namenjajo primarno za 
obnovo starejše infrastrukture posamično. Na ta način sicer ohranjajo vzdržnost, vendar še vedno  
ostajajo na poti neracionalne izrabe potencialov in visokih stroškov upravljanja in vzdrževanja. Z 
večanjem gostote urbanega prebivalstva in zahtevnosti uporabnikov se vedno bolj soočamo z 
dejstvom, da stari načini zagotavljanja resursov in upravljanja z njimi niso več vzdržni.  

Do danes v svetu še nimamo celovitega sistema, ki bi predstavljal pametno upravljanje sistemov za 
podporo več 100.000-im ali celo več milijonom prebivalcem. Na tem področju se pričakujejo novi 
izzivi in nove rešitve. Smart city je definiran kot skupek različnih tehnologij, integriran v strateški 
pristop k neprekinjenemu razvoju, kvaliteti življenja in ekonomski prosperiteti mesta. Dodaja 
vrednost mestnim upravljavcem, ljudem in podjetjem. Ključna področja pri konceptu Smart city so 
Pametne javne gospodarske službe, Pameten transport, Pametne komunikacije, Pametne stavbe in 
Pametno upravljanje. Smart City trg je do leta 2020 ocenjen na 85 mrd EUR. 

Priložnost, ki jo paradigma Smart City ponuja, ni samo zadovoljevanje potreb uporabnikov in znižanje 
stroškov upravljanja in vzdrževanja, temveč zagotavlja trajnostni razvoj, ki z novimi načini uporabe 
sodobnih tehnologij omogoča trajnostni razvoj – mobilno družbo -  informacijsko družbo – 
energetsko in okoljsko zavedno družbo – pametno družbo. Povezana mesta na tak način delujejo 
sinhrono, povečujejo ekonomsko učinkovitost, povečujejo nivo znanja in razvijajo višji nivo zavedanja 
vsega okoli sebe.  

Ker je prometna pretočnost eden pomembnejših indikatorjev razvoja regije in ekonomske rasti, je 

deležen tudi večje pozornosti pri odločanju mestnih odločevalcev o prioritetah razvoja. Vsi večji 

projekti s področja prenove avtomatizacije cestnega prometa vključujejo prenovo semaforskega 

sistema, implementacijo detektorjev za detekcijo prometa ter prometni nadzorni center.  

Z vidika optimizacijskega algoritma upravljavec takšnega Centra spremlja podatke iz prometa ter 

ustrezno prilagajanje semaforskega sistema glede na odločitve optimizacijskega algoritma. Logična 

nadgradnja takšnega Centra je integracija in nadzor mestne javne razsvetljave, kjer je možno zaradi 

prehoda na LED tehnologijo in pametnim upravljanjem razsvetljave glede na realne potrebne 

prihraniti do 80% tovrstnih izdatkov.  Tu se že pokaže potreba po centralnem upravljanju vseh 

mestnih sistemov. S postavitvijo detektorjev je na javni infrastrukturi in objektih smiselno 

spremljanje porabe električne energije, plina, vode... Za analizo takšnih podatkov in iskanje rešitev v 

smislu optimalne rabe pa mesto potrebuje Smart City informacijski sistem, ki bo znal zajetno množico 

različnih podatkov v realnem času ustrezno analizirati, prilagajati delovanje podsistemov, poiskati 

vzroke za trenutno stanje in predlagati rešitve, ki bodo dale boljše rezultate – nižja poraba, večja 

izkoriščenost. Poleg tega bo Smart City informacijski sistem znal med seboj povezati podsisteme v 

smislu kriznega odločanja, kjer incident za uspešno sanacijo potrebuje sinhrono delovanje več 

elementov. V tej fazi mesto poseduje pameten sistem, ki je realno odziven na delovanje 

infrastrukture, nenehno analizira dogodke in se sproti uči, hkrati pa je navzgor neomejen z 

nadgradnjami, ki so smiselne v sedanjosti in ki šele pridejo na podlagi prihodnjih potreb. 

1.1 Smart City informacijski sistem 

 
Značilnost informacijskega sistema, ki ga razvijamo v podjetju Iskra Sistemi in smiselno nadgrajuje 
nadgradnjo avtomatizacije cestnega prometa v MO Maribor je ta, da gre na spodnjem nivoju za 
široko porazdeljeno množico bolj ali manj pametnih naprav, tako ali drugače povezanih v IP omrežje, 
ki stalno ustvarjajo velike količine podatkov. Prometni  sistemi, pametna električna omrežja, sistemi 
za upravljanje z odpadki, sistemi za nadzor nad vodno oskrbo itd. bodo v bodoče delovali v 



nekakšnem simbiotičnem razmerju, kjer bodo podatki in odločitve enega sistema vplivali neposredno 
in/ali posredno na druga področja.   
 
Te podatke je torej potrebno najprej zbrati, shraniti v podatkovno bazo, prikazati in jih razumeti. V 
naslednjem koraku pa jih lahko še združimo in  jih uporabimo za sprejemanje kompleksnih povezanih 
odločitev.  
 
Tehnološki izziv razvoja Smart City platforme je torej dvojen: 

- infrastrukturni , kjer je cilj zasnovati zanesljivo in obvladljivo omrežje, ki se lahko razvija in ni 
vezano zgolj na produkte enega proizvajalca; 

- dogodkovni, kjer je nastanek nekega dogodka pogojen z oblikovanjem merilne (ali kakšne 
druge) informacije in vsebuje prenos dogodka preko infrastrukture do podatkovne baze in od 
tam do aplikacij na odločitvenem nivoju.  

 
Cilj projekta je zasnovati in razviti generično tehnologijo Iskrine lastne Infrastrukture za pametne 
storitve (Service Delivery Platform), ki bo podjetju, kot dolgoletnemu uspešnemu integratorju 
sistemov na področjih prometa, telekomunikacij in energetike, omogočala razvoj novih storitev za 
vstop na nastajajoči trg Smart City rešitev.  

1.1.1 Opis arhitekture 

 
Glavni namen Platforme za pametne storitve je izkoristiti prednosti hitre rasti števila pametnih 
naprav, ki so povezane s svetovnim spletom in ustvarjajo ogromne količine podatkov. Z ustrezno 
analizo, obdelavo in selekcijo relevantnih podatkov oziroma dogodkov je možno spremljanje 
dogajanja v realnem času, kar omogoča hitro sprejemanje ustreznih odločitev in akcij ter posledično 
večjo učinkovitost in odzivnost organizacije oz. sistema. 
 
Dogodkovno vodena platforma  zbira, integrira in shranjuje podatke iz množice raznih naprav, kot so: 
senzorji, merilniki, pametne kartice ipd. Tako pridobljene podatke nato obogati z internetnimi 
podatki ter s podatki drugih baz, ter jih analizirane in pomensko obdelane ponuja drugim aplikacijam 
ter storitvam. 
 
Zaradi velike količine in različnih tipov podatkov se povečuje potreba po njihovi klasifikaciji in analizi, 
ki loči pomembne podatke od manj pomembnih, ter pomenski obdelavi, ki omogoči, da se na podlagi 
podatkov sprejema najbolj ustrezne in racionalne odločitve. 
 
Ena izmed ključnih funkcionalnosti platforme je tudi horizontalno povezovanje posameznih vertikal, 
kar omogoča obogatitev podatkov na osnovi podatkov iz drugih domen. Posledično se pojavljajo novi 
scenariji uporabe in zlivanja obstoječih podatkov. 
 
Platforma je uporabna za številne dogodkovno odvisne scenarije: e-cestninjenje, Internet of Things 
(IoT), Smart Grids, Smart Traffic, Smart City, Real-time Fraud Detection, Denial of Service (DoS) ipd. 
 
Poglavitni namen platforme je torej agregiranje podatkov iz različnih virov, zagotavljanje varnosti in 
kontrole dostopa do podatkov in potrebnih virov infrastrukture, ki so potrebni za njihovo obdelavo, 
ter obogatitev podatkov na osnovi analitskih tehnik in postopkov strojnega učenja. 
 
Platforma predpostavlja uporabo odprtih vmesnikov tako na dohodni kot na izhodni strani, s čimer se 
mogoča nadzorovano posredovanje podatkov v  ter nadzorovan dostop do surovih in obdelanih 
podatkov. 
 



Podatkovna naravnanost platforme omogoča njeno uporabo tako v širokem spektru individualnih 
scenarijev, kot tudi v naprednih scenarijih, ki temeljijo na zlivanju podatkov različnih domen. 
 
Ključne funkcije platforme predstavljajo jedro njenega delovanja in omogočajo: 

- sistematiziran zajem podatkov ne glede na vir, frekvenco in obliko; 
- predobdelava podatkov, v katero sodijo razpoznava entitet na osnovi vnaprej definirane 

domenske ontologije, eliminacija duplikatov in anonimizacija podatkov; 
- obdelava in analiza podatkov, ki vključuje bogatenje podatkov, razpoznava konteksta in 

vzorcev, identifikacija anomalij in razpoznava trendov; 
- vizualizacija podatkov, ki vključuje vizualizacijo KPI (Key Performance Indicator) posameznih 

predvidenih scenarijev ter delovanja same platforme (nadzorne plošče); 
- realno-časovno obveščanje na osnovi procesiranja  dogodkov v sklopu dogodkovno-krmiljene 

arhitekture, kjer so izvori dogodkov bodisi zunanji (preko ustreznih vmesnikov) ali notranji 
(gradniki same platforme). 

 
 

9. ZAKLJUČEK 
 

 
Posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v MO Maribor je sredstvo za spopadanje z bodočimi 

socialnimi, urbanimi in prometnimi izzivi. Omogoča obvladljivost prometa, povečuje atraktivnost 

mesta, umirja promet in bistveno izboljšuje kulturo udeležencev v prometu. Pomembno prednost 

predstavljajo sodobne semaforske naprave, saj omogočajo enostavno rokovanje in vzdrževanje ter 

zaradi vgrajene LED tehnologije velike prihranke pri porabi električne energije. 

Neposredne koristi nadgradnje obstoječega prometnega sistema se bodo odrazile v optimalnem 

urejanju cestnega prometa, ki ga trenutno stanje kljub odličnemu delu upravljavcev sistema 

avtomatizacije cestnega prometa v Mariboru ne omogoča v celoti.  Po izvedbi investicije se pričakuje, 

da bo promet nadzorovan, obladljiv, predvsem pa bolj pretočen, kar bo imelo za posledico manjše 

izgube časa udeležencev v prometu, ki bodo ta čas lahko porabili za druge aktivnosti, izboljšala se bo 

kvaliteta zraka (manj CO2) ter zmanjšala obremenitev okolja in ljudi s hrupom.  

Posodobitev in nadgradnja obstoječega prometnega sistema bosta imeli neposreden pozitiven vpliv 

tudi na spreminjanje podobe občine in na boljšo kvaliteto bivanja v njej, saj bodo ne samo prebivalci 

MO Maribor, temveč tudi naključni obiskovalci, bolj varni na cestah.   

Projekt bo dal MO Maribor sodobno prometno opremo, novo zgrajeno optično omrežje in sodoben 

center za avtomatsko vodenje prometa. Ob realizaciji implementirane Smart City platforme pa bo 

Maribor dobil možnost navezave vseh mestnih podsistemov na centralno mesto. Bistvo je, da bodo 

mestni upravljavci imeli centralen pregled nad dogajanjem v mestu, nadzor nad upravljanjem s 

stroški, možnost optimizacije mestnega poslovanja na makro nivoju, prebivalci pa bodo občutili dvig 

nivoja kvalitete življenja v mestu skozi konsistenten napredek, informatizacijo in boljšo preglednostjo 

nad delovanjem mesta  

 

 

 


