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Soboti. Obravnavano dvopasovno krožno križišče ima manjšo pretočnost od pričakovane in več
konfliktnih točk oz. konfliktnih odsekov, kot bi si jih želeli. Ker stremimo k večji pretočnosti in
zmanjšanemu številu konfliktnih točk, smo v nadaljevanju diplomske naloge predstavili probleme in
predlagali rekonstrukcijo obstoječega stanja. Rekonstrukcijo smo predlagali s pomočjo kapacitetne
analize, ki smo jo naredili v Excelovem programu.
Problem v tem delu mesta se pojavlja predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ko je gostota
prometa največja. Ob tem se kaže predvsem slaba zasnova izbranega dvopasovnega krožnega križišča
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finančni vložek čim manjši, krožno križišče pa bolj funkcionalno in pravilno izvedeno.
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Abstract
In this undergraduate thesis we deal with a problematic of the actual two-lane roundabout in Murska
Sobota. The defined two-lane roundabout has lower traffic flow capacity than expected and more
conflict points i.e., conflict lanes than one would wish for. Since we strive for better traffic flow capacity
and to lower the number of conflict points we have, further on in the undergraduate thesis, introduced
issues and proposed a reconstruction of the actual state of the roundabout. The reconstruction has been
proposed on the basis of capacity analysis which has been made in the Excel.
The reappearing issue in this part of town mainly occurs in the morning or afternoon traffic rush hours
when the density of the traffic is at its peak. Then, mainly the bad basis of specific roundabout in
connection with the cross roads in the vicinity of the defined location comes to light. Based on that we
have introduced two proposals to improve the specific roundabout at which point we have strived
towards that that the changes of the actual roundabout are at the minimum, that the financial investment
would be at its lowest and that the roundabout would be more functional and the procedures accurately
carried out.
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1 UVOD
V današnjem času si ljudje težko predstavljamo življenje brez prevoznega sredstva. Navajeni smo, da
dostopamo do različnih ciljev, ki se dnevno spreminjajo, odvisno od vsakega posameznika. Uporabniki
prometne infrastrukture stremimo k čim hitrejšemu in kar se da najbolj varnemu potovanju do določenih
lokacij. Država Slovenija meji na države s pomembnimi tranzitnimi potmi, ki vodijo tudi skozi
Slovenijo. Zato je za Slovenijo pomembna dobro urejena prometna infrastruktura, ki omogoča varnost
in čim večjo pretočnost prometa. Velika večina tranzitnega prometa poteka po avtocestah, vendar je
potrebno povečati tudi varnost in pretočnost prometa na cestah nižjega ranga, tj. na glavnih in
regionalnih cestah.
Potrebno bi bilo temeljito analizirati glavne in regionalne ceste, predvsem odseke, kjer se pojavlja večje
število prometnih nesreč in prometnih zastojev. V Sloveniji se, glede na količino prometa, soočamo s
problemom zastarele in obnove potrebne infrastrukture, ki omejuje pretočnost prometa skozi državo.
Slovenija leži v Srednji Evropi in predstavlja pomembno tranzitno državo, skozi katero poteka ogromno
prometa, ki obremenjuje obstoječo prometno infrastrukturo.
Z načinom izboljšanja in projektiranjem prometne infrastrukture se ukvarjajo prometni inženirji, ki
odkrivajo in analizirajo težave, ter poskušajo poiskati rešitve za odpravo le teh.
Vsako leto promet narašča, zato je potrebno posodobiti prometno infrastrukturo in rekonstruirati
določene odseke in križišča, da bo vožnja voznikom bolj udobna, prijaznejša, varnejša in s čim manj
zastoji. V diplomski nalogi bo obravnavano dvopasovno krožno križišče, ki leži v severovzhodnem delu
Murske Sobote in na katerem prihaja do zastojev v koničnih dopoldanskih in popoldanskih urah, ko je
gostota prometa največja. Problemi se pojavljajo tudi zaradi neustrezne ureditve krožnega križišča, ki
prispeva k še večjim zastojem in zmedenosti voznikov. Na podlagi teh ugotovitev bomo v nadaljevanju
preučili vzroke in predlagali rešitve za izboljšanje krožnega križišča.
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2 OBRAVNAVANO OBMOČJE
2.1 Opis širšega območja
Mesto Murska Sobota leži med avstrijsko in madžarsko mejo, na nadmorski višini 190 m. Murska
Sobota je najsevernejša mestna občina v Republiki Sloveniji. Čeprav leži Murska Sobota na skrajnem
severovzhodu Slovenije in je precej odmaknjena od drugih večjih slovenskih mest, njen razvoj z leti
narašča.

Slika 1: Lega mesta Murska Sobota (Geopedia, 2018)

K razvoju Murske Sobote prispeva tudi razvoj prometne infrastrukture iz zadnjega obdobja. Zadnja leta
se v Murski Soboti gradijo krožna križišča in obvoznice okrog mesta, ki naj bi razbremenile center mesta
in zmanjšale prometne obremenitve na najbolj problematičnih lokacijah. Na občini stremijo k
zmanjšanju hitrosti in prometnih obremenitev v osrčju mesta in preusmeritvi vsakodnevnih voznikov
osebnih avtomobilov na mestni javni potniški promet oziroma na kolo. Na obrobju mesta se razvijajo
obrtno-industrijske cone. Razvoj Severna obrtno-industrijska cona je še v teku, kar pomeni, da se v
prihodnosti lahko pričakuje še več prometa, saj je še veliko prostih zemljišč, kjer bi se lahko zgradili
proizvodni objekti, ki bi zaposlili nove kadre in v obrobje mesta privabili več ljudi in posledično tudi
več prometa. Potrebno je omeniti tudi odprtje južne obvoznice, ki bo prerazporedila izvorno-ciljni
promet in umaknila tranzitni promet iz centra mesta. Torej se bo promet v okolici SOIC v bližnji
prihodnosti verjetno kljub gradnji proizvodnih objektov v omenjeni industrijski coni zmanjšal, saj bo
izvorno-ciljni in tranzitni promet, ki sedaj poteka skozi središče mesta, preusmerjen.
Kljub gradnji in napredku na prometnem področju se v Murski Soboti pojavljajo nekatere nepravilnosti
in težave v prometu. Med njimi je tudi dvopasovno krožno križišče na točki, kjer se križata Industrijska
in Lendavska ulica. Na dvopasovnem krožnem križišču prihaja do največjih težav v jutranji in
popoldanski konici, ko so največje tudi prometne obremenitve. V nadaljevanju bomo opisali natančno
lokacijo problematičnega krožnega križišča in njegove pomanjkljivosti ter prodali predlog za izboljšanje
obstoječega stanja.
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Slika 2: Širše obravnavano območje (Geopedia, 2018)

Krožno križišče sestavljajo Industrijska ulica (južni krak), Lendavska ulica (vzhodni in zahodni krak)
in slepa ulica (severni krak).
Ob Industrijski ulici obratujejo številna podjetja, kot so Pomurske mlekarne, Mlinopek, Panvita in
številne avtohiše različnih proizvajalcev, zato na Industrijski ulici in posledično tudi v obravnavanem
krožnem križišču poteka veliko osebnega in tovornega prometa. Na tem območju je precejšnji del
prehrambene industrije, ki oskrbuje večji del Pomurske regije in tudi države. Industrijska ulica trenutno
nima dobre povezave z avtocesto, kar predstavlja velik problem pri dostopnosti tovornih vozil do
podjetij in v obratni smeri. Z odprtjem južne obvoznice se bo ta problem rešil, saj bo tovorni promet
speljan preko obvoznice na avtocesto. Posledično bo manj obremenjena sedanja prometna pot, ki vodi
do avtoceste. Preko obravnavanega območja in Industrijske ulice poteka tudi tranzit iz Goričkega proti
avtocesti ter obratno. V bodoče tega ne bo, saj bo zgrajena vzhodna obvoznica, ki bo preusmerila promet
iz mesta.
Lendavska ulica iz smeri BTC-ja, trgovskega centra in Severne obrtne industrijske cone je najbolj
obremenjena v obravnavanem krožnem križišču. Prometne obremenitve na tem kraku presegajo
kapaciteto, zato nastajajo zastoji. Ti zastoji se odražajo že pri semaforiziranem križišču, ki se nahaja 350
m pred obravnavanim krožnim križiščem iz smeri BTC-ja. Ob omenjenem križišču se na obeh straneh
nahajajo trgovski center in poslovni objekti. 150 m naprej od semaforiziranega križišča proti
obravnavanemu krožnemu križišču se nahaja še enopasovno štirikrako krožno križišče. Z obeh strani ga
obsegata bencinski črpalki in gostinska lokala. Krožno križišče je preobremenjeno in povzroča zastoje
v koničnih urah. Vsakodnevno se na tem območju odvija izvorno-ciljni promet z Goričkega in iz smeri
Martjancev v smeri BTC-ja in naprej v center mesta. Izvorno-ciljni promet poteka tudi iz smeri Rakičan
tj. po Noršinski ulici. Na Noršinski ulici se nahajajo Ekonomska šola Murska Sobota, Center varne
vožnje, GMT in Klima center Tratnjek, kar prav tako prispeva k povečanju količine osebnega in
tovornega prometa. Skozi omenjeno enopasovno krožno križišče pri bencinski črpalki poteka
vsakodnevni izvorno-ciljni promet iz smeri Beltincev oz. Rakičana v smeri BTC-ja ter Severne obrtno-
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industrijske cone in obratno. Severna obrtno-industrijska cona se nahaja pred BTC-jem, tik ob vstopu v
Mursko Soboto. Čeprav SOIC še ni razvita, kot je bilo v prvotnem prostorskem planu občine, je količina
prometa na tem območju velika zaradi BTC-ja in vsakodnevnega potovanja okoliških prebivalcev v
mesto in domov.
Slepa ulica, ki poteka do veterinarske ambulante, na potek prometa nima večjega vpliva.
Lendavska ulica povezuje severni del z mestnim jedrom in je najbolj obremenjena povezava do središča
mesta in obratno. Največja prometna obremenitev na tej cesti je v jutranji in popoldanski konici, ko
ljudje prihajajo oziroma odhajajo iz mesta. Mestno središče ni preveč razvito, saj zajema večinoma
stavbe z javnim značajem, majhne butike z oblačili, gostinske storitve, trgovine z živili in stanovanjske
objekte. Trenutno so v obnovi različni odseki mesta, tudi cestni režimi so v zadnjem času precej
spremenjeni, uvajajo se cone, ki umirjajo promet. Kaže, da je cilj mestne občine, da v središču mesta
zmanjšajo hitrosti in količino prometa, ter povečajo trajnostne oblike prometa (kolo, peš, …).

2.2 Opis bližnje lokacije krožnega križišča
Obravnavano je štirikrako dvopasovno krožno križišče v Murski Soboti, kjer se sekata regionalna cesta
R1-232 in regionalna cesta R2-441. Južni krak predstavlja Industrijska ulica, severovzhodni krak poteka
v smeri BTC-ja, zahodni krak pa poteka v smeri centra. V smeri sever poteka cesta, ki ni kategorizirana
in vodi do veterinarske ambulante.
KRAK A: R1-232 v smeri jug (Industrijska ulica)
KRAK B: R1-232, v smeri severovzhod (BTC)
KRAK C: v smeri sever, slepa ulica, veterinarska ambulanta
KRAK D: R2-441, v smeri zahod (center)

Slika 3: Kraki obravnavanega krožnega križišča (Geopedia, 2018)

 KRAK A, R1-232, 1316 2445 m, SMER JUG
Krak A v uvoznem območju zajema dva uvozna pasova in v izvoznem območju en pas, ter prehod za
kolesarje in pešce. Na uvoznem delu je posebni pas za desne zavijalce, ki je dolg 75 m in širok 4 m.
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Levi pas uvoznega dela je prav tako širok 4 m. Izvozni pas je širok 3,5 m. Na obeh straneh ceste poteka
tudi kolesarska steza in pločnik, ki sta od vozišča ločena z robnikom.

Slika 4: Krak A, Industrijska ulica, pogled v smeri centra

 KRAK B: R1-232, 1316 2345 m, SMER SEVEROVZHOD (BTC)
Krak B predstavlja najbolj obremenjeno prometno smer, saj se po njem pelje večina, ki zapušča Mursko
Soboto v smeri BTC-ja ali se peljejo v obratni smeri v center mesta. Obravnavan krak ima dva uvozna
in dva izvozna pasova, ki so široki 3,5 m in prehod za kolesarje in pešce. Desni uvozni pas je dolg 100
m. Levi izvozni pas se ukinja po 75 m in omogoča izmenično vključevanje vozil na levi izvozni pas. Na
obeh straneh je kolesarska steza s pločnikom. Takoj za zaključkom zunanjega izvoznega pasu sledi
trikrako križišče, ki omogoča zavijanje do trgovine in bencinske črpalke. 80 m naprej od omenjenega
trikrakega križišča je naslednje enopasovno krožno križišče. Na tem kraku je ob koničnih urah, posebej
popoldanskih, največ zastojev, ki se podaljšajo tudi na krak D (v mesto) in krak A (Industrijsko ulico).
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Slika 5: Krak B, Lendavska ulica,, pogled v smeri centra

 KRAK C: SLEPA ULICA
Krak C nima vpliva za potek prometa na območju obravnavanega krožnega križišča. Cesta na tem kraku
ima dva prometna pasova. Izvozni in uvozni del sta široka 4 m. Pred uvozom oziroma izvozom je prehod
za kolesarje in pešce.

Slika 6: Krak C, slepa ulica, pogled v smeri veterinarske ambulante

 KRAK D: R2-441, 1316 2413 m, SMER ZAHOD (CENTER)
Krak D ima v uvoznem območju dva prometna pasova, v izvoznem območju en prometni pas ter prehod
za pešce in kolesarje. Izvozni pas je širok 4 m. Desni uvozni pas je širok 4 m in dolg 35 m. Levi uvozni
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pas je širok 4 m. Na obeh straneh je kolesarska steza s pločnikom. Ta krak je najbolj obremenjen, saj
predstavlja najbolj pomembno povezavo do mestnega jedra.

Slika 7: Krak D, Lendavska ulica, pogled v smeri iz centra, proti trgovini Lidl

3 OPIS PROBLEMA
Veliko strokovnih člankov in raziskav kaže na nizko raven uporabe standardnih dvopasovnih krožnih
križišč in slabšo pretočnost od pričakovane. Pri načrtovanju mora biti zagotovljena prometna varnost in
pretočnost križišča. Pomemben podatek je, da se s podvojitvijo števila pasov v krožnem križišču zmanjša
raven varnosti v prometu, prepustnost pa se ne poveča za enkrat več. Izkušnje kažejo, da se z dodatnim
pasom v krožnem križišču prepustnost poveča le za dobrih 30 %, bistveno pa se poslabša prometna
varnost. Da se pretočnost v krožnem križišču poveča, je predvsem odvisno od polmera v krožnem
križišču, števila voznih pasov na izvozu in uvozu, zelo veliko pa tudi od človeškega faktorja. V Sloveniji
imamo veliko primerov premajhnih dvopasovnih krožnih križišč, ki ne ustrezajo zakonskim določilom
o tem, da je obvezna uporaba notranjega krožnega prometnega pasu, če voznik ne zapušča krožnega
križišča v prvem izvozu, ki sledi, ter z dolžinami, ki so potrebne, da vozniki menjavajo vozni pas v
krožnem vozišču. Prav tako je nezaželeno zmanjšanje števila prometnih pasov tik po izvozu s krožnega
križišča zaradi pojavljanja novih konfliktnih točk takoj po križišču, kot tudi zaradi prepustne sposobnosti
izvoza, ki se lahko tako zmanjša, da je pod vrednostjo neoviranega enopasovnega izvoza. To lahko
povzroča zastoje, ki segajo v krožno križišče. [2]
Obravnavano dvopasovno krožno križišče ima manjšo pretočnost od pričakovane in več konfliktnih točk
oz. konfliktnih odsekov, kot bi si jih želeli. Problemi v obravnavanem krožnem križišču se pojavljajo
predvsem v dopoldanskih in popoldanskih koničnih urah, saj je takrat največ izvorno- ciljnega in
notranjega prometa. Ljudje se z osebnimi avtomobili vozijo v službo in po drugih opravkih iz okoliških
vasi. Prav tako se z osebnimi avtomobili odvija notranji promet v mestu, saj je dostop z osebnim
avtomobilom do središča mesta povsem dovoljen. Problemi nastajajo tudi zaradi neposredne bližine
semaforiziranih križišč ter enopasovnega krožnega križišča, katerega pretočnost je bistveno premajhna.
Vse ceste, ki se stekajo v obravnavno dvopasovno krožno križišče so dvopasovne, prometna
signalizacija pa ni najbolj razumljiva, kar še dodatno poveča zmedenost voznikov. Veliko voznikov vozi
zelo zmedeno, pojavlja se nepričakovano menjavanje pasov na uvozih in v krožnem križišču. Zaradi
tega se poveča število konfliktnih točk, oziroma število konfliktnih odsekov, saj z ničemer ni določeno,
na katerem mestu naj vozniki zamenjajo vozni pas. Najbolj nevarna situacija nastane pri izvažanju iz
krožnega križišča z notranjega pasu. Problem za vse voznike je tudi menjava voznega pasu v krožnem
križišču.
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Če se osredotočimo na posamezne krake krožnega križišča, lahko vidimo, da talne označbe niso v skladu
s trenutno prometno zakonodajo, ustrezni pa niso niti prometni znaki in smerokazi.
Na terenskem ogledu smo na krakih A, B in D opazili prometne znake za razvrščanje vozil, ki ne
ustrezajo trenutnemu Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na krožnih križiščih. To
lahko vidimo na sliki 8. [9]

Slika 8: Prometni znak za razvrščanje vozil

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah pravi, da je znak prikazan na zgornji
sliki namenjen razvrščanju vozil na križišču, krožnem križišču s spiralnim potekom krožnega vozišča,
križišču, kjer so posamezne smeri dovoljene samo določeni vrsti vozil, in na križišču s čakalno površino
za kolesarje. V našem primeru bi morali uporabiti prometni znak, ki je namenjen krožnim križiščem in
ki jasneje navaja način razvrščanja. Sedanji prometni znak ne nakazuje, kateri prometni pas naj bi
vozniki uporabili za določeno smer vožnje, zato prihaja do zmedenosti voznikov, predvsem tistih, ki se
skozi krožno križišče peljejo prvič.
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Slika 9: Prometni znaki za razvrščanje vozil (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2018)

Iz slike 9 je razvidno, da bi bilo pravilno uporabiti prometni znak 2412 – 1, ki je namenjen krožnim
križiščem. Iz tega prometnega znaka bi bilo jasno razvidno, na kateri pas se vozniki morajo razvrstiti za
določeno smer vožnje in ne bi prihajalo do tako velike zmede, kot prihaja sedaj. Postavitev znakov v
obstoječem stanju ustreza pravilniku, ki pravi, da mora biti znak postavljen na mestu, kjer se začne
razvrščanja pasov.
Na kraku B ob vstopu v mesto stoji kažipot, ki je načeloma pravilno postavljen, vendar bi lahko bilo
bolje predstavljeno, kateri pas vodi v določeno smer.

Slika 10: Krak B, kažipot, v smeri center
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Na sliki 10 je razvidno, katera smer vodi do določenega prometnega cilja, vendar je v Pravilniku o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah boljši in bolj nazorni primer za obvestilo za
razvrščanje na križišču z več prometnimi pasovi in dodanimi imeni prometnih ciljev.

Slika 11: Razvrščanje vozil z imeni krajev (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,2018)

Na sliki 11 lahko vidimo, da bi bila primernejša uporaba znaka 3411-1, saj je prikazano, po katerem
pasu se moramo peljati, da pridemo do zastavljenega cilja. Posledično bi se zmanjšalo število konfliktnih
situacij med vozniki, ki niso domačini in ceste ne poznajo, kot tudi domačini, ki so starejši in niso
seznanjeni s pravili vožnje po dvopasovnem krožnem križišču.
Napake se pojavljajo tudi v talnih oznakah, ki niso primerne za krožno križišče in prav tako zmedejo
voznike ter jih ne usmerijo v pravo smer.
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Slika 12: Talne oznake na posameznih krakih

S slike 12 je razvidno, da talne označbe ne ustrezajo krožnemu križišču. V Pravilniku o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah je zapisano, da puščice na vozišču označujejo obvezne smeri
vožnje, če je le-ta na prometnem pasu z neprekinjenima črtama ali nas obveščajo o namenu prometnih
pasov, če je ločen s prekinjenima črtama. Slika 13 in slika 14 nam prikazujeta puščice, ki bi morale biti
v obravnavanem krožnem križišču in jih podaja Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah. Lahko uporabimo puščice, ki označujejo le eno smer vožnje ali puščice, ki označujejo dve ali
več smeri.
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Slika 13: Puščice za označevanje ene smeri vožnje (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2018)

Slika 14: Puščice za označevanje dveh ali več smeri vožnje (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
2018)
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4 VARNOST PROMETNEGA ODSEKA
Prometna varnost se ukvarja z ukrepi in metodami za zmanjšanje oziroma za preprečitev prometnih
nesreč in poškodb udeležencev v prometu. Opažamo, da raven hujših poškodb in smrtnih žrtev z leti
pada, kar je zadovoljiv podatek, ki kaže na vsakoletno izboljšanje prometne varnosti. V podatkih registra
prometnih nesreč, ki je dostopen na spletni strani Javne agencije za varnost prometa Republike Slovenije
smo poiskali lokacije nesreč, ki so se zgodile na obravnavanih odsekih in v njegovi okolici od leta 2010
do leta 2017. Našli smo tudi razloge, zaradi katerih so se prometne nesreče zgodile.

4.1 Register prometnih nesreč
Javna agencija za varnost prometa Republike Slovenije je v statistikah za odseke regionalnih cest R1232, od odseka 1316 km 2+ 444 do odseka 1470 km 0+486 , smer jug (Industrijska ulica), R1-232, od
odseka 1316 km 2+354 do odseka 1316 km 2+157 , smer severovzhod (BTC) in R2-441, od odseka
1298 km 0+003 do odseka 1298 km 0+124 m, smer zahod (center) zabeležila na obravnavanem območju
in njegovi okolici, med obravnavanim obdobjem 2010 do 2017, poškodbe, ki so prikazane v Preglednici
1.

Slika 15: Obravnavano območje prometnih nesreč (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa)
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Obdobje

Smrt

Huda
poškodba

Lažja
poškodba

Sled
poškodbe

Brez
poškodb

Skupno
število
poškodb

2010

0

1

4

0

3

8

2011

0

1

7

0

10

18

2012

0

2

6

0

11

19

2013

0

0

2

0

7

9

2014

0

0

2

0

4

6

2015

0

1

2

0

6

9

2016

0

1

0

0

10

11

2017

0

0

2

0

1

3

VSOTA

0

6

25

0

52

83

Preglednica 1: Število poškodovanih udeležencev, razvrščenih po klasifikaciji poškodb

Iz tabele 1 lahko vidimo, da je v obdobju sedmih let bilo na območju obravnavanega dvopasovnega
krožnega križišča 83 prometnih nesreč. Območje teh nesreč prikazuje slika 15.
Smrtnih poškodb v obravnavanih nesrečah ni bilo. V šestih primerih je prišlo do hude poškodbe
udeleženca v nesreči, kar predstavlja 7,2 % poškodovanih udeležencev v obravnavanih nesrečah. Večina
ostalih poškodb pa je bila lažjega tipa, 30,1 %. Brez poškodb je bilo največ udeležencev, po ocenah 62,7
%. Glede tipa nesreč lahko ugotovimo, da je največ nesreč bilo zaradi bočnega in naletnega trčenja.
Trčenja so se dogajala predvsem na konfliktnih točkah v krožnem križišču. Na sliki 16 so prikazane
konfliktne točke v dvopasovnem krožnem križišču.
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Slika 16: Konfliktne točke dvopasovnega krožnega križišča (Osnove teorije prometnega toka in kapaciteta prometnih
objektov, 2006)

Slika 17: Problemi pri večpasovnih krožnih križiščih (Osnove teorije prometnega toka in kapaciteta prometnih objektov,
2006)

16

Cipot, K. 2018. Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje, Gradbeništvo.

Na sliki 17 lahko vidimo probleme, ki nastajajo v večpasovnih krožnih križiščih. Največ konfliktnih
točk nastane zaradi prepletanja na vhodu in na izhodu. Prav tako nastajajo konflikti zaradi
nekontroliranih prehodov z enega pasu na drug pas v krožnem križišču.

5 TIPI KROŽNIH KRIŽIŠČ
Poznamo enopasovno in večpasovno krožno križišče ter mini krožno križišče, montažno krožno križišče
in krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča.
Osnovne elemente krožnega križišča predstavljajo:
-

sredinski otok
povozni del sredinskega otoka
krožno vozišče
kraki krožnega križišča
prometna signalizacija ter oprema

Osnovne elemente krožnega križišča razdelimo glede na naslednje elemente: število krakov,
namembnost, vodenje posameznih smeri, lokacija in velikost. [19]

Slika 18: Osnovni elementi krožnega križišča (Osnove teorije prometnega toka in kapaciteta prometnih objektov, 2006)
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Število krakov:
-

trije kraki (trikrako)
štirje kraki (štirikrako)
pet krakov ali več (pet- ali večkrako)

Namembnost:
-

krožna križišča, ki zagotavljajo čim večjo kapaciteto izven naselja
krožna križišča, ki omejujejo promet
krožna križišča, ki umirjajo promet

Vodenje posameznih smeri:
-

večnivojsko vodenje
nivojsko vodenje

Lokacija in velikost:
-

mini urbano (premer 14 – 25 m)
majhno urbano (premer 22 – 35 m)
srednje veliko urbano (premer 30 – 40 m)
srednje veliko izvenurbano (premer 40 – 70 m)
veliko izvenurbano (premer > 70 m)
krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča (premer 40 – 70 m) [19]

5.1 Alternativni tipi krožnih križišč
V najpogostejših primerih poznamo navadna eno- ali večpasovna krožna križišča, poleg teh obstajajo
tudi krožna križišča, ki niso tradicionalna in so se začela uveljavljati šele v zadnjem obdobju. V nekaterih
državah že prej.
Primeri alternativnih krožnih križišč:
-

mini krožno križišče

-

dvojno mini krožno križišče

-

krožno križišče kvadratne oblike

-

montažno krožno križišče

-

semaforizirano krožno križišče

-

dvonivojsko enopasovno krožno križišče s pasovi za desne zavijalce

-

krožno križišče namenjeno le kolesarjem

-

krožno križišče, kjer je sredinski otok dostopen za pešce

-

krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča (»turbo« krožno križišče)

-

krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desno zavijanje [19]

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča in
krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desno zavijanje. Omenjena tipa krožnih križišč bomo tudi
predstavili v iskanju najboljše rešitve za naše obravnavano krožno križišče.

18

Cipot, K. 2018. Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje, Gradbeništvo.

5.2 Krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča (»turbo« krožno križišče)
Pri dvopasovnih krožnih križiščih je problem velikega števila konfliktnih točk, ki nastanejo pri križanju
prometnih tokov. Več pasov in uvozov ima krožno križišče, več je konfliktnih točk. Da zmanjšamo
število konfliktnih točk, je potrebno zmanjšati število voznih pasov v križišču ali zmanjšati število
uvoznih oz. izvoznih pasov. Ta dva ukrepa se v praksi ne uporabljata, saj vplivata na prepustnost
krožnega križišča. Rešitev za zmanjšanje konfliktnih točk mora biti taka, da se prepustnost krožnega
križišča ohrani ali celo poveča.
Rešitev nam ponuja krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča, ki ima ločene pasove
prometnih tokov in s tem zmanjšano število prepletanj in konfliktnih točk. Že pred uvozom v krožno
križišče so prometni tokovi ločeni, prav tako tudi v krožnem križišču in na izvozu iz krožnega križišča.
Na mestih uvažanja in izvažanja v in iz krožnega križišča je fizična ločenost voznih pasov prekinjena
[22].

Slika 19: Osnovni koncept turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

5.2.1 Kriterij za izvedbo krožnega križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča
Krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča projektiramo na območjih, kjer ni vključenega
nemotoriziranega prometa, tako da ustreza okolju, ki ni urbano. V urbanem okolju je primeren v
primeru, da je urejeno varno vodenje nemotoriziranih udeležencev v prometu.
Krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča ustreza v primerih:
-

ko je obstoječe enopasovno krožno križišče prometno preobremenjeno in katerega velikost
omogoča, da se izvede dodaten krožni pas proti notranjosti ali pa se izvede še en krožni pas
navzven, če obstaja prostor za njega,

-

ko je obstoječe dvopasovno krožno križišče preobremenjeno,

-

ko enopasovno krožno križišče ne zadostuje prometnim obremenitvam konec planske dobe,

-

ko so obstoječa dvopasovna krožna križišča manj varna,
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ko naredimo rekonstrukcijo klasičnega nivojskega križišča s prevladujočo glavno smerjo in z
veliko jakostjo prometnega toka.

Od zgoraj naštetih primerov je od prevladujoče smeri glavnega prometnega toka odvisno tudi to, kako
izberemo tip krožnega križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča. [22]

5.2.2 Tipi krožnih vozišč s spiralnim potekom krožnega vozišča
Omenili smo že, da je izbira tipa krožnega križišča s spiralnim potekom krožnega vozišča predvsem
odvisna od prevladujoče smeri glavnega prometnega toka. Poznamo več tipov krožnih križišč, ki jih
prikazujemo na slikah v nadaljevanju. [19]

Slika 20: Standardni tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

Slika 21: Jajčasti tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

20

Cipot, K. 2018. Analiza izbranega krožnega križišča v Murski Soboti in predlog za izboljšanje stanja
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje, Gradbeništvo.

Slika 22: Kolenasti tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

Slika 23: Spiralni tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

Slika 24: Turbo krožno križišče – turbina (Gradb. vestn.55, 2006)
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Slika 25: Raztegnjeni kolenasti (trikraki) tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn.55, 2006)

Slika 26: Zvezdasti (trikraki) tip turbo krožnega križišča (Gradb. vestn..55, 2006)

6 IZBIRA OPTIMALNE REŠITVE
V poglavju sta predstavljeni dve dolgoročni rešitvi, ki bi bili za obravnavano krožno križišče
najprimernejši. Rešitve smo pridobili s programom, ki nam naredi kapacitetno analizo izbranega
krožnega križišča. V program vstavimo podatke, ki jih pridobimo s štetjem prometa. Analiza je bila
narejena posebej za jutranjo in popoldansko konico.
Oba predloga sta oblike »turbo« krožnega križišča, saj nam program kapacitetne analize poda
najugodnejše in izvedljive primere v tej obliki. S podanimi rešitvami imamo namen izboljšati varnost
udeležencev v prometu, zmanjšati zamude in povečati pretok prometa.
»Turbo« krožna križišča so se v Sloveniji že dokaj razvila in so nam poznana. Prvo je bilo v Mariboru,
za tem pa so se pojavila tudi v drugih mestih po Sloveniji. V Kopru jih je kar nekaj, z urejanjem obvoznic
so se začela pojavljati tudi v Murski Soboti. Z minimalnim posegom bi se prav tako dalo spremeniti tudi
obravnavano dvopasovno krožno križišče.
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Obstoječe dvopasovno krožno križišče ne potrebuje velike spremembe, da se spremeni v bolj pretočno
in varno »turbo« krožno križišče. V obstoječe dvopasovno krožno križišče bi bilo potrebno vključiti
denivelirane robnike, ki bi ločevali prometne tokove pri »turbo« krožnem križišču. Velik poudarek bi
moral biti tudi na vertikalni prometni signalizaciji, saj je potrebno pravočasno zagotoviti prerazporeditev
voznikov na pravilen vozni pas, ker prehod z enega pasu na drug pas v krožnem vozišču ni več mogoč.
Na izvozu kraka B bi bilo smiselno s krožnega križišča urediti desni izvozni pas, ki bi potekal in bil
namenjen samo tistim voznikom, ki bi šli v trgovino Lidl ali na bencinsko črpalko. Prehod na levi
izvozni pas bi bil mogoč samo na začetku izvoza po sistemu zadrge, naprej pa prehod na levi pas ne bi
bil več mogoč. S tem bi se zmanjšali zastoji in zmedenost voznikov. Vozniki, ki prihajajo s kraka A, bi
se že prej morali razvrstiti pravilno in ne bi imeli več možnosti prehajanja v krožnem vozišču, če bi
krožno križišče zapuščali na kraku B.

6.1 Predloga, ki dajeta najboljše rezultate v obeh koničnih urah

Slika 27: "Turbo" krožno križišče, jutranja konica, program za kapacitetno analizo
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Slika 28: Krožno križišče z izvoznim kolenom, jutranja konica, program za kapacitetno analizo

Slika 29: "Turbo" krožno križišče, popoldanska konica, program za kapacitetno analizo
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Slika 30: Krožno križišče z izvoznim kolenom, popoldanska konica, program za kapacitetno analizo

V Excelovem programu smo naredili kapacitetno analizo za trenutno obstoječe stanje obravnavanega
krožnega križišča. V prihodnosti, v planski dobi 20 let, se bo verjetno kapaciteta obstoječega krožnega
križišča zmanjšala zaradi obvoznice. V program smo vnesli podatke o količinah vozil skozi krožno
križišče v jutranji in v popoldanski konici. Program nam je podal 17 optimalnih primerov, od tega smo
izbrali 2, ki bi bila najbolj primerna za naše obravnavano križišče. Pri izbiri smo upoštevali predvsem
to, da se obstoječe krožno križišče najmanj spreminja.
Prvi predlog za rekonstrukcijo obstoječega stanja je »turbo« krožno križišče. Pri tej rekonstrukciji bi
spremenili notranji otok, talne oznake, smerokaze in dodali robnike, ki bi ločevali vozne pasove tako,
kot nam prikazuje zgornja slika 30.
Pri drugem predlogu bi prav tako spremenili notranji otok, talne oznake, smerokaze in dodali robnike,
ki bi ločevali vozne pasove. Dodali bi še pritisnjen pas za desne zavijalce z Industrijske ulice na
Lendavsko ulico, v smeri BTC.
V obeh predlogih bi zaradi podanih ukrepov povečali pretočnost in zmanjšali zmedenost voznikov
zaradi pravilnih in bolj nazornih talnih oznak in smerokazov, ki bi bolj točno nakazovali, na kateri pas
se morajo razporediti vozniki, ki želijo peljati v določeno smer. Robniki, ki bi ločevali pasove, ne bi
dopuščali nekontroliranega prehajanja z enega pasu na drugi pas in bi prisilili voznika, da se pelje po
pasu, na katerega se je razvrstil na vstopu v krožno križišče. Pri obeh predlogih bi prisilili voznike, ki bi
se peljali z Industrijske ulice na Lendavsko ulico, smer BTC, da bi se razvrstili že na začetku na zunanji
pas in ne bi imeli možnosti prehajanja na drugi pas. Možnost prehajanja med pasovoma bi bila na
začetku izvoza na Lendavsko ulico, smer BTC, nato bi bilo prehajanje onemogočene z robniki. To
pomeni, da bi tista vozila, ki so ostala na zunanjem pasu bila prisiljena zavijati na bencinsko črpalko ali
k trgovini Lidl. S tem bi preprečili neodločnost in zmedo, ki nastaja na tem odseku.
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Slika 31:Izvoz s krožnega križišča in prehajanje z zunanjega na notranji pas

6.2 Kapacitetna analiza obeh predlogov
Opravili smo primerjavo prometnih parametrov, ki smo jih izračunali z Excelovim programom za
kapacitetno analizo krožnih križišč.
V nadaljevanju je v podanih tabelah prikazana kapaciteta, stopnja zasičenosti in povprečna zamuda na
vozilo za vsak posamezni uvozni pas v jutranji in popoldanski konici. Pod vsako tabelo je še pripadajoči
graf, ki prikazuje zamude.
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KRAK A

KAPACITETA
[vozil/uro]

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA NA
VOZILO [s/vozilo]

LEVI VOZNI PAS

1217

0,08

3,2

DESNI VOZNI PAS

1391

0,08

2,8

KRAK B

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1477

0,26

3,3

DESNI VOZNI PAS

1493

0,26

3,3

KRAK C

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

899

0

3,0

DESNI VOZNI PAS

1208

0

4,0

KRAK D

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1333

0,12

3,1

DESNI VOZNI PAS

1345

0,12

3,0

Preglednica 2: Juranja konica, "turbo" krožno križišče

KRAK A

KAPACITETA
[vozil/uro]

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

LEVI VOZNI PAS

1245

0,02

3,0

DESNI VOZNI PAS

/

/

/

KRAK B

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1459

0,15

2,9

DESNI VOZNI PAS

1481

0,38

3,9

KRAK C

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

877

0

4,1

DESNI VOZNI PAS

1071

0

3,4

KRAK D

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1198

0,26

4,1

DESNI VOZNI PAS

1468

0,01

2,5

Preglednica 3: Jutranja konica, krožno križišče z izvoznim kolenom
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KRAK A

KAPACITETA
[vozil/uro]

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

LEVI VOZNI PAS

1003

0,18

4,4

DESNI VOZNI PAS

1280

0,18

3,4

KRAK B

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1415

0,30

3,6

DESNI VOZNI PAS

1445

0,30

3,5

KRAK C

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

827

0

4,4

DESNI VOZNI PAS

1157

0

3,1

KRAK D

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1330

0,23

3,5

DESNI VOZNI PAS

1345

0,23

3,5

Preglednica 4: Popoldanska konica, "turbo" krožno križišče

KRAK A

KAPACITETA
[vozil/uro]

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

LEVI VOZNI PAS

1015

0,05

3,7

DESNI VOZNI PAS

/

/

/

KRAK B

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1423

0,15

3,1

DESNI VOZNI PAS

1381

0,45

4,6

KRAK C

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

800

0

4,5

DESNI VOZNI PAS

988

0

3,7

KRAK D

KAPACITETA

STOPNJA
ZASIČENOSTI

ZAMUDA ZA VOZILA
[s/vozilo]

[vozil/uro]
LEVI VOZNI PAS

1181

0,51

6,2

DESNI VOZNI PAS

1454

0,02

2,5

Preglednica 5: Popoldanska konica, krožno križišče z izvoznim kolenom
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Kapaciteta križišča
1400
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1128

Kapaciteta [voz/h]

1200
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0
Varianta 1

Varianta 2
Kapaciteta

Grafikon 1: Kapaciteta križišča za prvo in drugo varianto

Zamude na vozilo
Zamuda na vozilo [s/vozilo]

4,5
3,9

4

3,5

3,3

3
2,5
2

1,5
1
0,5
0
Varianta 1

Varianta 2
Zamude

Grafikon 2: Zamude na vozilo za prvo in drugo varianto

Na podlagi primerjave kapacitete, zamud in potrebnih posegov pri rekonstrukciji ugotavljamo, da je
boljša varianta 1. Iz primerjalnih tabel in grafov je razvidno, da so pri varianti 1 manjše skupne zamude
in večja kapaciteta, kar pomeni, da lahko križišče prepelje več vozil. Na krožnem križišču, ki ga
predvideva varianta 1 bi promet potekal bolj tekoče in z manj zastoji. S tabel lahko vidimo tudi to, da
so pri obeh variantah manjše težave zjutraj in je križišče bolj obremenjeno v popoldanskem času.
Utemeljitev o izbiri variante je podana v zaključku naloge. Izbrali smo namreč rešitev, ki je ugodnejša
glede kapacitete in skupnih zamud.
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6.3 Kriteriji, ki upravičijo izvedbo posameznega križišča
Ko sprejmemo odločitev za izvedbo rekonstrukcije krožnega križišča, so potrebni strokovna utemeljitev
in argumenti, za katere so na razpolago različni kriteriji. Te kriterije uporabljamo, da upravičimo
izvedbo in smiselnost rekonstrukcije krožnega križišča. Kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati pri
rekonstrukciji krožnega križišča, so funkcionalni kriteriji, kriteriji prepustnosti, prostorski kriteriji,
projektno-tehnični kriteriji, kriteriji prometne varnosti in ekonomski kriteriji.
Pri funkcionalnem kriteriju upoštevamo, ali gre za notranji ali tranzitni promet, kakšna je pretočnost
oziroma prevoznost krožnega križišča in ali je križišče v ali izven urbanega območja. Kriterij
prepustnosti na pove ali rešitev ustreza prometnim obremenitvam, ki jih pričakujemo v neki planski
dobi. Pri prostorskem kriteriju ugotavljamo, ali imamo dovolj prostora za izvedbo krožnega križišča. Pri
projektno-tehničnem kriteriju je pomembno, da ugotovimo, kakšne so okoliščine na obravnavani
lokaciji. Kriterij prometne varnosti nam pove, ali bo krožno križišče v obstoječi situaciji prometno varna
rešitev za vse udeležence v prometu. Ekonomski kriterij nam pove, kakšni bodo stroški izvedbe in
vzdrževanja krožnega križišča.
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ZAKLJUČEK
Namen diplomske naloge je opozoriti na nepravilnosti v obravnavanem dvopasovnem krožnem križišču
in predlagati najboljšo možno rešitev za v bodoče, ki bi izboljšala pretočnost, zastoje in predvsem
varnost.
Izmed dveh predlogov smo izbrali predlog, ki zahteva najmanjšo rekonstrukcijo obstoječega stanja in
ima manjše skupne zamude. Ta predlog je »turbo« krožno križišče, ki zahteva spremembo notranjega
otoka in postavitev robnikov med pasovi ter spremembo talnih oznak. Dejansko bi velikost krožnega
križišča ohranili in rekonstruirali obstoječe stanje z najmanjšim finančnim vložkom. S tem bi nekoliko
povečali pretočnost in bistveno zmanjšali število konfliktnih točk v krožnem križišču. Posledično ne bi
več prihajalo do zmedenosti voznikov. Rekonstrukcija v smislu, kot jo predlagamo, bi na obravnavano
krožno križišče vplivala pozitivno.
Če zajamemo širšo okolico obravnavanega krožnega križišča, ukrep rekonstrukcije krožnega križišča ne
bi veliko vplival na pretočnost prometa v mesto in iz njega. Že v naslednjem krožnem križišču na
Lendavski ulici, v smeri BTC-ja je pretočnost premajhna. Krožno križišče je bistveno premajhno in zato
nastajajo zastoji, ki se pogosto širijo vse do obravnavanega dvopasovnega krožnega križišča. Torej bi
bila najboljša rešitev, da se izvede tudi rekonstrukcija enopasovnega krožnega križišča v smeri BTC-ja,
ki bi ga bilo potrebno povečati. Samo rekonstrukcija obravnavanega dvopasovnega krožnega križišča v
»turbo« krožno križišče ne bi rešila prometnih težav, saj bi se zaradi boljše prepustnosti obravnavanega
dvopasovnega krožnega križišča prometne težave preselile na drugo lokacijo in bi se nadaljevale po
Lendavski ulici v smeri BTC-ja. Ureditev dvopasovnega krožnega križišča v »turbo« krožno križišče in
povečanje prepustnosti bi torej povzročilo, da se pojavljajo zastoji na drugem krožnem križišču in se
posledično še širijo naprej, dokler vozilo ne zapusti mesta. Na osnovi ugotovitev sklepamo, da je
potrebno rekonstruirati celotni odsek R1-232 od obravnavanega krožnega križišča do krožnega križišča
na severni strani BTC-ja v smeri Goričkega oziroma Martjancev, vključno z rekonstrukcijami vseh
križišč (obravnavano dvopasovno krožno križišče, premajhno krožno križišče med obema črpalkama,
semaforizirano križišče pri trgovini Hofer, nesemaforizirano križišče pri BTC-ju) na tem odseku.
V bodoče, ko bo zgrajena tudi vzhodna obvoznica mesta Murska Sobota, se bo količina prometa verjetno
zmanjšala in ne bo prihajalo do tako velikih zastojev, saj se bo promet preusmeril okrog mesta. Tisti, ki
bodo prihajali z Goričkega v bližnjo okolico mesta Murska Sobota in obratno, jim ne bo potrebno peljati
skozi mesto in se bodo že prej lahko vključili na obvozno cesto in se tako izognili gneči. Vzhodna
obvoznica bo verjetno zmanjšala količino prometa in vsakodnevne zastoje na obravnavanem območju
v jutranjih in popoldanskih konicah.
Obravnavano dvopasovno krožno križišče ni največji krivec za slabšo pretočnost in zastoje, ki se
pojavljajo na celotnem območju severovzhodnega dela Murske Sobote v koničnih urah. Poleg tega bi
bilo potrebno rekonstruirati še sosednja križišča in krožna križišča, da bi bila prepustnost večja in promet
v koničnih urah bolj tekoč. Vendar to predstavlja precejšnji finančni vložek in gradbene posege.
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