Univerza
v Ljubljani

Fakulteta za
gradbeništvo in
geodezijo

Kandidat/-ka:

LENART HOSTNIK
VARIANTE PRIKLJUČKA LOKALNE CESTE V
ČRNEM POTOKU NA DRŽAVNO CESTO V
OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI

VARIANTS OF CONNECTING SIDE ROAD TO
THE MAIN ROAD IN ČRNI POTOK
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

Mentor/-ica:

Predsednik komisije:

doc. dr. Peter Lipar

Član komisije:

2019

I

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

STRAN ZA POPRAVKE

Stran z napako

Vrstica z napako

Namesto

Naj bo

II

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

IZJAVE
Spodaj podpisani študent Hostnik Lenart, vpisna številka 26111061, avtor pisnega zaključnega dela
študija z naslovom: Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v občini Šmartno
pri Litiji.
IZJAVLJAM
1. Obkrožite eno od variant a) ali b)
a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje, ki jih
Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat mojega
samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega zaključnega
dela študija;
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem zaključnem
delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to
potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje podobnosti
vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s
študijskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve
avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela
študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in
tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.

V Ljubljani
Datum: 13. 8. 2019

Podpis študenta
___________________

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.

III

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK
UDK:

625.7/.8(043.2)

Avtor:

Lenart Hostnik

Mentor:

doc. dr. Peter Lipar

Naslov:

Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku na državno cesto v
občini Šmartno pri Litiji

Tip dokumenta:

Diplomska naloga – univerzitetni študij – B

Obseg in oprema:

29 str., 2 pregl., 19 sl., 6 pril.

Ključne besede:

priključek, Črni Potok, Šmartno pri Litiji, lokalna cesta, državna cesta,
križišče

Izvleček
Namen diplomske naloge je poiskati optimalno rešitev priključka lokalne ceste 208221-Črni PotokSimončič-Mala Goričica na glavno cesto R2-416, Šmartno – Radohova vas, na odseku 1347 v 1010
metru.
Ožina na LC 208221 pred križiščem prepustnost ceste občutno zmanjša, hkrati pa predstavlja več
konfliktnih točk med motornim prometom in pešci. Temu delu ceste bi se radi izognili oziroma bistveno
izboljšali položaj pešcev. Sedanje vključevanje na glavno cesto R2-416 je pod neustreznim kotom in
slabo pregledno, zaradi česar na tem mestu večkrat pride do nevarnih situacij.
Priključek bi radi izvedli tako, da bo ob povečani prepustnosti varnost povečana, hkrati pa bo cesta
prijazna in udobna tudi za vso kmetijsko mehanizacijo, ki je na tem delu ni malo. Ob vseh predpostavkah
bo smiselno upoštevati tudi ekonomski vidik, kajti zavedati se moramo, da gre za prometno manj
obremenjeno lokalno cesto, vendar bi dobra rešitev tega priključka bistveno povečala varnost in
kvaliteto vožnje tamkajšnjih krajanov.

IV

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT
UDC:

625.7/.8(043.2)

Author:

Lenart Hostnik

Supervisor:

Assist. Prof. Peter Lipar, Ph. D.

Title:

Variants of connecting the side road to the main road in Črni Potok in
Šmartno pri Litiji

Document type:

Graduation Thesis – University studies – B

Scope and tools:

29 p., 2 tab., 19 fig., 6 ann.

Keywords:

connection, Črni Potok, Šmartno pri Litiji, side road, main road,
intersection

Abstract
The main aim of the presented thesis is to find the optimal solution of connecting the local road 208221
-Črni Potok-Simončič-Mala Goričica to the main road R2-416, Šmartno – Radohova vas, on section
1347 in 1010 meter.
The narrowness on LC 208221, just in front of the existing intersection, reduces the road
capacity. Besides that, this section presents more conflict points between motorized vehicles and
pedestrians. The goal of this work is to avoid this road section, or at least to find the right solution in
order to improve pedestrian safety.
The angle of connecting the side road to the main road R2-416 does not follow the criteria of a safe
intersection. Moreover, it does not offer the required sight distance for a safe drive and neither sufficient
road capacity. The new junction will increase safety and be usable for all kind of farming machines.
In this thesis three different options were analyzed.
In all presented variants is important to consider also the economical point of view. We have to be aware
that the local road is light loaded. The best solution for this intersection would be cost efficient and
would considerably increase safety and the drive quality of local people.

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.

V

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

ZAHVALA
Za pomoč in podporo pri izdelavi diplomskega dela, bi se rad zahvalil doc. dr. Petru Liparju, ki mi je bil
pri izdelavi diplomske naloge vedno pripravljen pomagati s svojim strokovnim znanjem in predlagano
literaturo.
Zahvaljujem se tudi podjetju CGS Plus, d. o. o., za možnost uporabe programske opreme Plateia, ki sem
jo potreboval za izdelavo diplomske naloge.
Iskreno se zahvaljujem tudi svoji družini in dekletu, ki so me ves čas študija spodbujali in mi stali ob
strani ob vseh uspehih, kakor tudi neuspehih.

VI

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

VSEBINA

IZJAVE ........................................................................................................................................ II
BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK .............................. III
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION AND ABSTRACT ............ IV
ZAHVALA ................................................................................................................................... V
KAZALO PREGLEDNIC ..................................................................................................... VIII
POMEN OZNAK....................................................................................................................... IX
1

UVOD .................................................................................................................................... 1

2

SPLOŠNO O PRIKLJUČKIH IN KRIŽIŠČIH ................................................................ 2
2.1

Nivojska križišča ............................................................................................................ 2

3

OPIS PROBLEMA ............................................................................................................... 4

4

PROMET IN PROMETNE OBREMENITVE .................................................................. 7
4.1

Avtomatski števec prometa ............................................................................................ 8

4.2

Ročno štetje prometa ...................................................................................................... 8

4.3

Obravnava kraka D – Grilovec ..................................................................................... 10

5

ANALIZA RAZLIČNIH OBLIK KRIŽIŠČ .................................................................... 11

6

ZAHTEVE PRAVILNIKA O PROJEKTIRANJU CEST ZA NIVOJSKA KRIŽIŠČA
……………………………………………………………………………………………...13

7

ŠTUDIJA VARIANT ......................................................................................................... 14
7.1

Predstavitev izbranih variant ........................................................................................ 15

7.2

Varianta 1 – ureditev obstoječega stanja po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste in

omejitev hitrosti pred priključkom ........................................................................................... 16

8

7.3

Varianta 2 – obvoz gostišča in izgradnja trikrakega križišča ...................................... 20

7.4

Varianta 3 – prestavitev priključka in izgradnja krožišča ............................................ 24

ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 27

VIRI ............................................................................................................................................. 28

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

KAZALO SLIK

Slika 1: Prikaz lokacije obravnavanega križišča ............................................................................ 1
Slika 2: Primerjava konfliktnih točk v primeru klasičnega in krožnega križišča ........................... 3
Slika 3: Zaključek pločnika iz smeri Šmartno................................................................................ 4
Slika 4: Ovire v polju preglednosti med krakoma Bogenšperk (levo) in Vintarjevec (desno) ...... 5
Slika 5: Pogled proti križišču iz smeri Vintarjevec ....................................................................... 6
Slika 6: Prikaz oznak krakov križišča ............................................................................................ 7
Slika 7: Diagram prometnih obremenitev med 6:00 in 8:00 uro, dne 10. 4. 2019 ......................... 9
Slika 8: Analiza zavijalcev ........................................................................................................... 10
Slika 9: Časovne zamude za obstoječe stanje križišča ................................................................. 11
Slika 10: Časovne zamude, primer trikrakega križišča leta 2039 ................................................ 12
Slika 11: Časovne zamude, primer krožnega križišča leta 2039 .................................................. 12
Slika 12: Izbira variant primernih za nadaljnjo obravnavo .......................................................... 14
Slika 13: Shematski prikaz obravnavanih rešitev........................................................................ 16
Slika 14: Zagotovljenost minimalnega polja preglednosti ........................................................... 17
Slika 15: Preglednost pri vključevanju na GPS v primeru »Stop« znaka .................................... 17
Slika 16: Minimalna širina voznega pasu, ki zagotavlja srečanje tovornega in osebnega vozila. 19
Slika 17: Karakteristični prečni prerez na novo zgrajenem kraku A ............................................ 21
Slika 18: Določitev prometne obremenitve na kraku A ............................................................... 22
Slika 19: Prikaz prečnega prereza vozišča v krožnem križišču .................................................... 25

VII

VIII

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Podatki o prometu za števno mesto Črni Potok ...................................................... 8
Preglednica 2: Zahteve, ki jih podaja Pravilnik o projektiranju cest za nivojska križišča [7] ...... 13

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

POMEN OZNAK

AC-A2.

Avtocesta A2

EOV

Enota osebnih vozil

FGG

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

FKU

Faktor konične ure

GPS

Glavna prometna smer

hm

Globina prodiranja mraza

LC 208221

Lokalna cesta 208221-Črni Potok-Simončič-Mala Goričica

NESK

Neskončno

NU

Nivo uslug

PLDP

Povprečni letni dnevni promet

PZ

Minimalna zaustavitvena razdalja

Td

Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev v prečnem prerezu vozišča

Tn

Merodajna prometna obremenitev v obdobju n let

TSC

Tehnična specifikacija

WIM

Tip izračuna nominalnih osnih obremenitev

IX

1

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

1

UVOD

V občini Šmartno pri Litiji, skozi katero poteka glavna cesta, ki povezuje zasavsko in dolenjsko regijo,
se med drugim nahajajo tudi vasi Črni Potok, Riharjevec, Podroje in Vintarjevec, ki imajo skupaj nekaj
več kot 500 prebivalcev. Preko lokalne ceste 208221 je možno vključevanje na glavno cesto R2-416, ki
omogoča dostop preko Šmartna in Litije do Ljubljane oziroma mimo gradu Bogenšperk do dolenjske
avtoceste AC-A2.
Namen diplomske naloge je poiskati optimalno varianto priključevanja lokalne ceste 208221-Črni
Potok-Simončič-Mala Goričica na glavno cesto R2-416, Šmartno – Radohova vas, na odseku 1347 v
1010 metru.
Ožina na LC 208221, ki se nahaja neposredno pred križiščem, prepustnost ceste bistveno zmanjša, hkrati
pa to območje predstavlja več konfliktnih točk med motoriziranim prometom in pešci. Sedanje
vključevanje na glavno cesto R2-416 je slabo pregledno, zaradi česar na tem mestu večkrat pride do
nevarnih situacij.
Priključek bi radi izvedli tako, da bo ob povečani prepustnosti varnost bistveno povečana. Hkrati mora
biti cesta prijazna in udobna tudi za vso kmetijsko mehanizacijo, ki je na tem delu ni malo. Ob vseh
predpostavkah je smiselno upoštevati tudi ekonomski vidik, kajti zavedati se je potrebno, da gre za
prometno manj obremenjeno lokalno cesto, vendar bi dobra rešitev tega priključka občutno povečala
varnost in kvaliteto vožnje tamkajšnjih krajanov

Šmartno pri Litiji

Obravnavano križišče

Črni Potok

Grad Bogenšperk

Slika 1: Prikaz lokacije obravnavanega križišča (Vir: Agencija RS za okolje, Atlas okolja 2019)
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2

SPLOŠNO O PRIKLJUČKIH IN KRIŽIŠČIH

V Republiki Sloveniji področje cest ureja Zakon o cestah (Zces-1), ki ureja status in kategorizacijo cest,
prav tako določa tudi pravila, ki se morajo izpolnjevati pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju cest.
Določa tudi pogoje za uporabo cest z namenom zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa.
Samo načrtovanje in gradnjo cest določajo pravilniki in tehnične specifikacije, ki so razdeljene v
smiselno zaključene celote. Za potrebe diplomske naloge so se smiselno uporabljali naslednji pravilniki:
•

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

•

Pravilnik o projektiranju cest

•

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

ter tehnične specifikacije:
•

TSC 02.401 : 2010 Označbe na vozišču oblika in mere

•

TSC 03.341 : 2011 Krožna križišča

2.1

Nivojska križišča

V skladu z zgornjimi predpisi združujemo ali križamo različne prometne smeri na več načinov. V
primeru velikih prometnih obremenitev ali cest različnih kategorij, lahko te smeri združujemo oziroma
križamo izvennivojsko (križanje avtoceste in ceste nižjega reda). Ceste enakega reda in manj
obremenjene ceste običajno križamo na enem nivoju in s tem omogočamo prehajanje med prometnimi
smermi.
Območje križanja ali združitve cest imenujemo križišče. Križišča delimo glede na obliko, ta so lahko
klasična (trikraka, štirikraka…) ali krožna križišča. Izbira optimalne oblike križišča in njegove
karakteristike se izbere na podlagi različnih kriterijev:
•

Prepustnost oziroma kapaciteta

•

Umestitev v prostor

•

Lokacija in tipa ceste

•

Ekonomičnost

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
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Ureditev nivojskega križišča je odvisna od prometne funkcije ceste, načina razporeditve prometnih
tokov, količine prometa v konični uri, prevoznosti merodajnega vozila in varnega vodenja pešcev ter
kolesarjev v križišču.
Za klasična nivojska križišča so v nadaljevanju predstavljene zahteve, ki jih podaja Pravilnik o
projektiranju cest. Pri zasnovi klasičnih križišč so poleg prevoznosti merodajnega vozila bistveni
parametri odvisni od prometnih tokov. Na podlagi izračunov zamud in varnostnega vidika se določi
potreba po semaforizaciji in količini prometnih pasov v posamezni smeri. Določi se dolžina in količina
pasov. Poleg tega se določi tudi geometrijske karakteristike teh pasov. Ena izmed prednosti klasičnega
nivojskega križišča je ekonomična poraba prostora in umeščanje v prostor že obstoječe pozidave.
Druga oblika nivojskih križišč so krožna križišča, ki so se v Sloveniji začela uveljavljati po letu 1990,
saj zaradi svoje oblike in pravil vožnje ob določenih pogojih prinašajo veliko prednosti. Ena izmed
prednosti, ki jo prinaša krožišče je bistveno manj konfliktnih točk in s tem manjša verjetnost za nastanek
prometnih nesreč. Prav tako omenjeno križišče ne dopušča, da se območje križanja prevozi z
nespremenjeno hitrostjo. Pri določeni količini pretoka ima večjo prepustnost in posledično manjše
zamude, kot klasično križišče. Pri njegovem umeščanju v prostor pogosto ne prevladujejo le zgoraj
našteti razlogi, ampak tudi lastnost umirjanja prometa in estetski videz.

Primerjava
konfliktnih točk

Naraščanje
občutljivosti

Odcepitev
Združitev
Križanje

Slika 2: Primerjava konfliktnih točk v primeru klasičnega in krožnega križišča [2]
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OPIS PROBLEMA

V zadnjih 20 letih se je na območju križišča zgodilo po uradnih podatkih 12 prometnih nesreč. Delež
prometnih nesreč, ki niso uradno zabeležene je po lastnih izkušnjah bistveno višji, saj domačini
mnogokrat uredijo nastalo situacijo brez posredovanja policije, ki beleži uradno evidenco le teh.
Ključna problematika priključka Krznar se nahaja v kotu priključitve LC 208221 na cesto R2-416, saj
le ta znaša manj kot 30 stopinj, po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste je zahtevan kot
priključevanja 90 ± 15 stopinj. Zaradi nezadostnega kota priključevanja in postavitve ovir v polju
preglednosti je le ta v križišču slaba. Velik radij priključevanja in izključevanja v smeri Šmartno –
Vintarjevec omogoča velike hitrosti, zaradi česar je obravnavano križišče še toliko bolj nevarno.
Iz smeri Šmartno do križišča poteka pločnik, ki se zaključi na neustrezen način. Čeprav je v smeri
Šmartno – Vintarjevec veliko število pešcev (prevladujejo predvsem šolarji in starejši občani zaradi
bližine doma upokojencev), v križišču ali njegovi bližini ni prehoda za pešce, ki bi omogočil varno
prečkanje državne ceste drugega reda.

Slika 3: Zaključek pločnika iz smeri Šmartno
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Eno izmed težav križišča najbolj občutimo v osebnem avtomobilu v smeri Vintarjevec – Bogenšperk,
ko zaradi nepravilnih naklonov priključka s podvozjem vozila podrsamo ob vozišče.

Slika 4: Ovire v polju preglednosti med krakoma Bogenšperk (levo) in Vintarjevec (desno)

V polju preglednosti se med krakom A in krakom B pojavlja več ovir, ki zmanjšujejo preglednost in
posledično varnost tega križišča. Pogled najbolj ovira vertikalna prometna signalizacija, ki je postavljena
na neustrezno mesto, prav tako pa tudi različne začasne ovire, kot na primer kup nasutega peska za
priložnostna dela, parkirani avtomobili ob cesti, ipd. Vse te stvari tudi zmanjšujejo pozornost voznikov
pri vključevanju na glavno cesto.
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Slika 5: Pogled proti križišču iz smeri Vintarjevec

Slika 4 prikazuje premo med krakoma A in C, zaradi katere vozniki v tej smeri ohranijo veliko hitrost
vožnje in je ne prilagodijo oziroma ustrezno zmanjšajo, kot to določajo prometni znaki.
Zaradi prevelikih hitrosti vozil na tem delu naletimo na problem izpostavljenosti pešcev, ki niso ustrezno
zavarovani, saj na območju križišča ni prehoda za pešce niti ni urejenega pločnika ali drugačne vrste
hodnika za pešce.
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4

PROMET IN PROMETNE OBREMENITVE

Na podlagi podatkov iz avtomatskega števca prometa na državni cesti R2-416, odsek 1347 na km 1+100,
v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in na podlagi štetja prometa z dne 10. 4. 2019, ki sem ga
izvajal med 6:00 in 8:00 uro zjutraj, grobo ocenimo prometne konice in povprečni letni dnevni promet
(PLDP) za priključek Vintarjevec in priključek Šmartno, ki sta ključnega pomena za nadaljnjo
obravnavo. Čeprav bi lahko križišče opredelili kot trikrako in posebej priključek Grilovec, je bilo v tem
delu naloge za potrebe nadaljnje študije obravnavano kot štirikrako križišče, kjer kraka, ki povezujeta
Šmartno pri Litiji in grad Bogenšperk, predstavljata prednostno cesto.
Za enostavnejše razumevanje krake križišča označimo s sledečimi oznakami:
Krak A: Vintarjevec
Krak B: Bogenšperk
Krak C: Šmartno
Krak D: Grilovec

C - Šmartno

Lokacija avtomatskega števca

D - Grilovec
B - Bogenšperk
A - Vintarjevec
Slika 6: Prikaz oznak krakov križišča
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4.1

Avtomatski števec prometa

Avtomatski števec prometa, ki se nahaja v neposredni bližini križišča loči 5 kategorij vozil. Prednost
pridobljenih podatkov iz števca na kraku B je v tem, da med lokacijo števca in križiščem ni cestnih
priključkov, ki bi lahko vplivali na točnost podatkov o prometu. Na podlagi podatkov o količini in
strukturi prometa lahko z uporabo pravil tehnične specifikacije o prometnih obremenitvah TSC 06.511
: 2009 izračunamo, da gre za del odseka, ki je kategoriziran kot zelo lahko obremenjen. Na podlagi
analize podatkov zadnjih petih let predvidimo 2% rast prometa na letni ravni in tako leta 2029 in 2039
odsek kategoriziramo kot lahko prometno obremenjen, ob zavedanju, da lahko že majhne spremembe
rabe prostora, ki so mogoče v naslednjih letih, bistveno vplivajo na količino in strukturo prometa.

Preglednica 1: Podatki o prometu za števno mesto Črni Potok
Metoda štetja:

WIM

Prometna obremenitev

Motorji

Osebna
vozila

33

4.2

1053

Lah.
Tov.

Avtobusi

5

64

Sr. Tov.

Tež. Tov.

30

50

Tov.
S prik

3

Vlačilci

PLDP

5 1243

Ročno štetje prometa

Za potrebe dimenzioniranja križišč po načelu prepustnosti v urni konici je bil dne sreda, 10. 4. 2019,
ročno štet promet. Na podlagi poznavanja razmer je bilo ocenjeno, da se jutranja prometna konica zgodi
med 6:00 in 8:00 uro zjutraj, hkrati se zavedamo, da največje težave nastajajo pri vključevanju na glavno
cesto iz kraka A v smeri proti Šmartnemu. V popoldanski konici, ko se ljudje vračajo iz služb, tako
imenovanega problema levih zavijalcev ni. Štetje prometa v popoldanski konici, ki je hkrati tudi manj
izrazita, ni potrebno. Vsa vozila so bila razdeljena v štiri skupine ter posebej šteta znotraj 15 minutnega
intervala.
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Spodnja slika prikazuje število vozil, ki prihajajo v križišče ter smer njihovega zavijanja glede na
posamezne krake križišča, dne 10. 04. 2019 med 6:00 in 8:00 uro zjutraj.

Slika 7: Diagram prometnih obremenitev med 6:00 in 8:00 uro, dne 10. 4. 2019

Analiza diagrama nam pove, da je znotraj časovnega intervala krak D najmanj obremenjen in krak C
najbolj. Krak A in krak B sta obremenjena približno v razmerju 1:1. Ob predpostavki, da je delež prometa
enakomerno razporejen oziroma, da kraka B in C preko dneva prevzameta praktično ves tranzitni promet
med zasavsko in dolenjsko regijo (12% tovornih vozil), lahko grobo ocenimo, da je krak A obremenjen
85% obremenitve kraka B, kar bi znašalo v povprečju nekaj več kot 1000 vozil na dan. Ob predpostavki
o ohranjanju razmerji med posameznimi kraki tekom dneva in glede na zgornjo predpostavko o
tranzitnem prometu lahko ocenimo, da je krak C, ki je najbolj obremenjen, obremenjen s 185%
obremenitve kraka B, kar v povprečju znaša nekaj več kot 2200 vozil na dan.
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Slika 8: Analiza zavijalcev

Skupna maksimalna urna prometna obremenitev križišča na podlagi enkratnega štetja znaša 271 EOV/h
in se nahaja med 6:30 in 7:30 uro. Na podlagi tehničnih specifikacij, ki govorijo o umirjanju prometa v
nivojskih nesemaforiziranih križiščih TSC 02.203 : 2009, lahko z gotovostjo trdimo, da EOV/h znaša
manj kot 300 EOV/h v GPS in manj kot 600 EOV/h v vseh prometnih smereh, na podlagi česar lahko
trdimo, da za ureditev križišča izpolnjujejo ta pogoj vse predvidene rešitve tega pravilnika.

4.3

Obravnava kraka D – Grilovec

Diagram prometnih obremenitev prikazuje, da je priključek Grilovec obremenjen razmeroma malo. Na
podlagi 4. člena Pravilnika o priključkih na javne ceste lahko priključek kategoriziramo kot individualni
priključek, saj preko njega dostopajo manj kot štiri gospodinjstva in so zahteve, ki jih podaja pravilnik
posledično manj stroge. Ob morebitni dodatni gradnji, ki bi do glavne ceste dostopala preko tega
priključka, bi bilo priključek potrebno prestaviti na bolj ustrezno mesto oziroma bi bilo v sklopu tega
potrebno urediti tudi dostopno cesto, ki se navezuje na obstoječ priključek.
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5

ANALIZA RAZLIČNIH OBLIK KRIŽIŠČ

Na podlagi zgoraj opisanih prometnih obremenitev so bile s programom Sidra intersection 6.1 network
izdelane študije odvijanja prometa v konični uri za različne oblike križišč. Za obstoječe prometne
obremenitve ob dvoodstotni letni rasti prometa smo preverili kako bi se le te odvijale leta 2039.
Primerjali smo stopnje zamud za posamezne pasove za obstoječo obliko križišča, za klasično trikrako
križišče in trikrako krožno križišče. Analiza prikaza bo v pomoč pri odločitvi o optimalni izbiri variante
ureditve križišča.
Spodnja slika prikazuje časovne zamude v sekundah za obstoječe križišče v času jutranje urne konice
med 6:30 in 7:30 uro. Iz slike je razvidno, da gre za razmeroma majhne zamude, največje zamude se
pojavljajo na kraku D, kjer te zamude znašajo do 10 sekund. V glavni smeri zamud ni.

Slika 9: Časovne zamude za obstoječe stanje križišča (Vir: Sidra intersection 2019)

Obstoječe prometne obremenitve so bile projicirane v leto 2039, saj se pri načrtovanju križišč upošteva
plansko dobo dvajsetih let. V primeru izgradnje in prestavitve križišča v spodaj opisanih primerih, bi se
kljub dvoodstotni letni rasti prometa te zamude zmanjšale in posledično bi promet tekel bolj tekoče.
Slika 11 prikazuje zamude v sekundah za posamezne smeri zavijalcev v letu 2039, v primeru izgradnje
trikrakega križišča, kjer ne bi bilo obremenitev iz kraka D. Slika 12 prikazuje zamude v primeru
izgradnje krožnega križišča s parametri, kot so predvideni v primeru opisa variante 3.
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Kot je prikazano, na spodnji sliki zamud v glavni smeri ni, pojavljajo se le pri vključevanju nanjo, in
sicer največje v primeru levega zavijanja iz stranske smeri, v primeru desnega zavijanja pa so te zamude
manjše.

Slika 10: Časovne zamude, primer trikrakega križišča leta 2039 (Vir: Sidra intersection 2019)

V primeru izgradnje krožnega križišča se pojavijo zamude tudi v glavni smeri, saj moraj vozniki, ki so
do sedaj neovirano vozili, zmanjšati hitrost in pravilno prevoziti krožno križišče. Zamude se zmanjšajo
predvsem za voznike iz stranske smeri.

Slika 11: Časovne zamude, primer krožnega križišča leta 2039 (Vir: Sidra intersection 2019)
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6

ZAHTEVE PRAVILNIKA O PROJEKTIRANJU CEST ZA NIVOJSKA KRIŽIŠČA

Pravilnik o projektiranju cest v 44. členu govori o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nivojska križišča.
Pravilnik podaja zahteve v petih točkah, navedenih v spodnji tabeli.
Preglednica 2: Zahteve, ki jih podaja Pravilnik o projektiranju cest za nivojska križišča [7]

Nivojsko križišče mora zagotavljati varno in udobno križanje, združevanje in
odcepljanje prometnih smeri.
Oblika ureditve nivojskega križišča se določi na osnovi prometne funkcije ceste,
načina distribucije prometnih tokov, količine prometa, prevoznosti merodajnega




tipskega vozila ter varnega prečkanja kolesarjev in pešcev.
Kot križanja mora biti čim bližje pravemu kotu oziroma lahko odstopa do 15° zaradi
terenskih razmer.



Maksimalni vzdolžni nagib nivelete glavne prometne smeri v območju križanja



ne sme presegati 3,5%.
Zavijalne loke je treba preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila.



Zgornja preglednica prikazuje, da obravnavan priključek izpolnjuje le enega od petih zahtev, ki jih
podaja omenjeni pravilnik. Iz preglednice lahko hitro sklepamo, da obravnavan priključek označimo kot
nevaren in s tem izkažemo potrebo po rekonstrukciji.
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7

ŠTUDIJA VARIANT

V tem delu diplomske naloge je bilo na podlagi karakteristik terena in potreb prebivalcev zajetih in
obravnavanih šest variant ureditve priključevanja na glavno cesto R2-416, ki bi omogočile boljše in
varnejše vključevanje, vendar se je izkazalo, da so bile najbolj smiselne le tri izmed teh. V nadaljevanju
so podrobneje predstavljene tri variante iz ožjega izbora, preostale so podane le z idejo in problemom,
s katerim so bile izključene iz nadaljnje obravnave.
Variante, ki bodo podrobneje obravnavane, so označene s številko 1, 2 in 3, preostale pa s številkami 4,
5 in 6.

Obvoznica Šmartno

Slika 12: Izbira variant primernih za nadaljnjo obravnavo (Vir: Agencija RS za okolje, Atlas okolja 2019)

Varianta 1: V prvem primeru želimo z minimalnim gradbenim posegom urediti obstoječe križišče tako,
da izvedemo priključek pravokotno glede na GPS in s tem bistveno povečamo varnost vključevanja na
glavno cesto.
Varianta 2: V naslednjem primeru se izognemo obstoječi gostilni in s tem tudi konfliktu pešcev pri
prečkanju ceste z vozili. Ob enem pa izboljšamo preglednost in izvedemo priključek pod kotom 90°.
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Varianta 3: Podobno kot pri varianti 2 se z izgradnjo obvozne ceste izognemo ožini pred obstoječim
priključkom in zgradimo trikrako krožno križišče.
Varianta 4: V tem primeru želimo del lokalne ceste voditi ob potoku, obstoječo pa preurediti v
kmetijske površine. S tem se izognemo ožini, ki se pojavi na delu ceste pri gostišču, priključek pa lahko
izvedemo enako kot v primeru variante 2.
Varianta 5: Leta 2015 se je dokončala izgradnja obvozne ceste mimo Šmartna pri Litiji, kot je prikazano
na zgornji sliki. V primeru, da bi takratno obvozno cesto vodili ob Črnem potoku, bi se s tem izognili
nepotrebnemu vijuganju glavne ceste. Na prikazano stanje bi priključili stransko cesto v skladu s
Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste.
Varianta 6: Prikaz na zgornji sliki prikazuje, izgradnjo krožnega križišča na območju obstoječega
priključka. Izgradnja krožišča na tem mestu bi izboljšala prometno varnost vendar ne bi rešila problema
»ozkega grla«. Bistveno težavo v tem primeru predstavlja prostor, ki je potreben za izgradnjo krožnega
križišča. Obstoječi priključek leži na pobočju in bila izgradnja krožnega križišča na tem delu zahtevnejša
in posledično dražja.
Variante 1, 2 in 3 se zdijo najbolj smiselne za nadaljnjo obravnavo. Varianta 4 je bistveno obsežnejša
od variante 2, hkrati pa ne prinaša večjega števila pozitivnih učinkov. Varianta 5 bi bila smiselna v
primeru, da bi se na novo urejalo obvozno cesto Šmartna pri Litiji, vendar je ta že zgrajena, tako kot je
in bi bila ponovna izgradnja le te velika potrata in nesmisel. V varianti 6 gre za to, da izgradnja krožnega
križišča primernega za obstoječe prometne obremenitve zahteva več kot krog s premerom 30 m
razmeroma ravne površine in prostor za izgradnjo priključkov, ki ga je na tem delu težko zagotoviti oz.
bi bil tak poseg razmeroma dražji.
7.1

Predstavitev izbranih variant

Izbrane tri variante bodo v tem delu natančneje predstavljene. S celostnim pogledom na rešitev se lahko
objektivno izbere optimalna varianta.
Pri prvi varianti bomo skušali obstoječe stanje izboljšati z minimalnimi gradbenimi posegi in z
najmanjšimi finančnimi stroški. Pri drugi in tretji varianti se bomo skušali izogni območju gostišča in
priključek izvesti v pravokotni smeri na glavno cesto. Pri drugi varianti bomo obravnavali »T-križišče«,
pri tretji pa izgradnjo krožnega križišča, ki bi se nahajal kakšnih 150 m v smeri Bogenšperka, glede na
obstoječe stanje. Vsaka od variant bo v nadaljevanju opisana in grafično predstavljena. Na koncu želimo
izbrati optimalno rešitev, katere dejanska uresničitev bi pomenila velik korak naprej na področju
varnosti.

16

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

Slika 13: Shematski prikaz obravnavanih rešitev (Vir: Agencija RS za okolje, Atlas okolja 2019)

7.2

Varianta 1 – ureditev obstoječega stanja po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste
in omejitev hitrosti pred priključkom

Glede na aktualne razmere odnosa do ohranjanja narave kot take, bi z ureditvijo obstoječega stanja,
omejitvijo hitrosti in minimalnimi gradbenimi posegi lahko izboljšali prometno varnost obstoječega
križišča brez potrebe po izkoriščanju kvalitetnih kmetijskih zemljišč.
Zgornja slika (Slika 9) prikazuje, da bi lahko obstoječe križišče preuredili tako, da bi os lokalne ceste
priključili na os glavne ceste pod kotom 90 stopinj. Po Pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste in
Zakonu o cestah moramo upoštevati minimalne še dovoljene radije kožnih lokov in primerne razširitve,
da bo cesta prevozna tudi za tovorna vozila in avtobuse. Na območju križišča bi bilo potrebno prilagoditi
niveleto glavne prometne smeri v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest, ki dovoljuje maksimalen
naklon glavne ceste 3,5%.

7.2.1

Opis predlagane rešitve

Os obstoječega priključka Vintarjevec zamaknemo za nekaj metrov v smeri naraščanja stacionaže na
odseku 1347. S tem lahko na levi strani priključka izvedemo blažjo razširitev in cesto priključimo pod
kotom 90 stopinj. Na desni strani priključka bi bilo potrebno odkupiti nekaj kvadratnih metrov
zemljišča, celotno območje priključka na novo znivelirati in urediti tako spodnji in zgornji ustroj po
Pravilniku o priključkih na javne ceste in v skladu s prometnimi obremenitvami.
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Levo od mesta priključitve LC 208221 izrišemo prehod za pešce v širini 3 m. Na obeh straneh prehoda
uredimo dostop za zagotavljanje neoviranega prehoda funkcionalno oviranih oseb s pogreznjenim
robnikom, na območju obstoječega priključka pa izvedemo razširjen pločnik, ki bo med drugim
omogočal tudi varno čakališče za prečkanje GPS.
Radiji na novo izvedenega priključka morajo ustrezati prevozu merodajnega vozila in nemotenemu
srečanju dveh osebnih vozil na območju priključitve kraka A.

Slika 14: Zagotovljenost minimalnega polja preglednosti (Vir: Agencija RS za okolje, Atlas okolja 2019)

V skladu s Pravilnikom o priključevanju na javne ceste je potrebno zagotoviti dovolj veliko preglednost,
ki je odvisna od prometne signalizacije, hitrosti na glavni prometni smeri in naklona nivelete glavne
ceste. Slika 10 prikazuje, da nov priključek zagotavlja dovolj veliko preglednost in posledično omogoča
varno vključevanje na glavno cesto.

Slika 15: Preglednost pri vključevanju na GPS v primeru »Stop« znaka [1]
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V Prilogi 1 omenjeni pravilnik podaja navodila s katerimi preverimo ali je na območju priključka
zagotovljena dovolj velika preglednost tako v primeru zaustavljanja pred križiščem (zaustavljalna
pregledna razdalja) iz stranske smeri, kot v primeru vključevanja na glavno prometno smer.
Krak B
Naklon desno od priključka +4% (klanec)
Omejitev hitrosti 50 km/h

PZ = 43 m, oddaljeno 1,75 m od sredinske črte

Krak C
Naklon levo od priključka ±0%
Omejitev hitrosti 50 km/h

7.2.2

PZ = 45 m, do sredinske črte

Tehnični elementi opisane variante

•

Izvedba krožnega loka na kraku A pred obstoječim priključkom: Radij 25 m

•

Izvedba dveh zaokrožitev s košarastima krivinama: R1 : R2 : R3 = 24 : 12 : 36 m

•

Širina voznih pasov na kraku A: 2,5 + 2,5 metra

7.2.3

Pešci in kolesarji

Pešce v tem primeru vodimo preko prednostne ceste na krak C. Z osvetlitvijo in primerno označbo
prehoda bi dosegli, da so ljudje pri prečkanju prehoda dovolj opazni, da jih voznik, ki ima zagotovljeno
dovolj veliko preglednost zlahka opazi, prilagodi hitrost in po potrebi ustavi.
Kolesarje, ki kljub temu, da spadajo med šibkejše udeležence cestnega prometa, zaradi relativno nizkih
hitrosti ostalih vozil, majhne količine prometa in zadostne preglednosti ves čas vodimo skupaj z
motornimi vozili. Ukrep izgradnje kolesarske površine bi bil nesorazmeren glede na oceno stroškov
»cost-benefit analysis«. Zavedati se moramo, da število kolesarjev narašča izven
prometnih konic in kljub temu, da je krak B privlačna športno rekreacijska točka, nam izgradnja
takšne površine na tako kratkem odseku ne bi prinesla velikih prednosti, tako na področju varnosti
kolesarjev, kot udobnosti njihove vožnje.

7.2.4

Varnostni vidik

V primeru predlagane rešitve bi bistveno zmanjšali hitrost vozil iz kraka A, smer Vintarjevec, saj bi
morali zaradi pravokotnega vključevanja na glavno cesto ob prometnem znaku »Stop« (2102) ustaviti
pred prečno črto, od koder bi imeli zagotovljen pregledni trikotnik, kot zgornja prikazuje slika (Slika
10). Zaradi nizke prometne obremenitve in dovolj velikega razmaka med vozili v glavni smeri, imajo
vozniki v primeru levega zavijanja iz smeri Vintarjevec dovolj velik časovni interval, da v tem primeru
ne bi prihajalo do izsiljevanja prednosti vozil na glavni prometni smeri.

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.

19

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

7.2.5

Ekonomski vidik

Takšna ureditev križišča bi bila v primerjavi z variantama 2 in 3, ki bosta predstavljeni v nadaljevanju,
bistveno cenejša in enostavnejša za naročnika, projektanta, kot tudi izvajalca. V tem primeru bi bil odkup
zemljišč minimalen, prav tako tudi sam gradbeni poseg.

7.2.6

Ureditev cestišča na kraku A pred križiščem

Z omejitvijo hitrosti na 30 km/h lahko po pravilniku Naprave in ukrepi za umirjanje prometa TSC 03.800
: 2009, glede na prometno obremenitev, lokacijo ceste in predvidene hitrosti, širino vozišča zmanjšamo
na 4,75 m, kar zadostuje za srečanje osebnega in tovornega vozila. Na vsaki strani pa je potrebno
zagotoviti še 0, 25 m prostega profila. S spremembo vozne površine (npr. betonsko vozišče, barvani
asfalt, tlakovanje…) še dodatno opozorimo na območje zmanjšane hitrosti in s tem pridobimo večjo
pozornost voznikov na samo vožnjo in dogajanje ob cesti. Na označenem mestu se izriše prehod za
pešce in se ga primerno označi ter osvetli, zaradi velike verjetnosti nahajanja pešcev tudi v nočnem času.
Na levi in desni strani se zgradi pločnik oziroma se z enotno površino pridobi območje skupnega
prometnega prostora za pešce in parkiranje vozil.

Slika 16: Minimalna širina voznega pasu, ki zagotavlja srečanje tovornega in osebnega vozila. [7]
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7.3

Varianta 2 – obvoz gostišča in izgradnja trikrakega križišča

Prometno varnost omenjenega križišča in problematiko prečkanja pešcev vozišča na območju gostišča
lahko rešimo s prestavitvijo križišča. V tem primeru se izognemo obstoječi problematiki
prehoda pešcev, saj na novem križanju cest teh prehodov ne bi bilo. Ob enem bi pridobili velik kot
preglednosti tistih, ki se vključujejo na glavno cesto R2-416, posledično pa tudi bolj pretočno
vključevanje na glavno cesto. Pred križiščem na kraku B omejimo hitrost s postavitvijo krajevne table,
ter tako voznike opozorimo na območje omejene hitrosti ter povečano število pešcev in kolesarjev.
Obiskovalcem občine Šmartno pri Litiji, kakor tudi domačinom, želimo ponuditi optimalno izkušnjo
obiska oziroma bivanja. Z odstranitvijo tranzitnega prometa iz kraka A omogočimo prodajo dela
zemljišča, na kateri danes stoji občinska cesta LC 208221, Gostilna Krznar – Žlička d. o. o.. S
pridobitvijo tega zemljišča upravljalec gostilne pridobi izredno velike možnosti širitve prostora in
ponudbe ter tako na preprost način podpremo lokalno gospodarstvo, v tem primeru lokalno turistično
ponudbo.

7.3.1

Opis predlagane rešitve

Na cesti R2-416 na odseku 1146 v 1000 km se na vozišču izriše prehod za pešce v širini treh metrov.
Iz obeh voznih smeri se ga ustrezno označi (prometni znak Prehod za pešce (2431)), na oddaljenosti 5
m od roba prehoda. Prav tako pa se ustrezno označi tudi s prečnimi talnimi oznakami. Sedanjo
prevoznost na kraku A mimo gostišča se ukine in vzpostavi območje umirjenega prometa z možnostjo
parkiranja, bolj pomembno kot to pa je vzpostavitev varnega območja za pešce, kjer se lahko zadržujejo
brez skrbi za lastno varnost.
V 1100 m odseka 1146 se zgradi novo križišče. Glavna cesta R2-416 se na tem območju razširi z
namenom pridobitve dovolj prostora za izvedbo minimalne dolžine pasu za leve zavijalce iz smeri
Bogenšperk in izgradnjo sredinskega otoka iz smeri Šmartno. Pravokotno na glavno cesto priključimo
lokalno cesto v smeri Vintarjevca, ki smo ga predhodno preusmerili vzhodno od obstoječe trase.
Izgradnja 130 m novega dela ceste zadošča, da višino nivelete prilagodimo obstoječi višini glavne ceste.
Navezavo na nov del LC 208221 se izvede tako, da cesta voznike iz smeri Vintarjevec najprej preko
desnega in potem levega zavoja pripelje do novozgrajena križišča.

21

Hostnik, L. 2019. Variante priključka lokalne ceste v Črnem Potoku…Litiji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo.

7.3.2
•

Tehnični elementi opisane variante
Geometrijski elementi nove obvozne ceste:
Stacionaža Dolžina

Začetni

Končni

polmer

polmer

Št.

Ime

1

Krožni lok 0,0+3,25

29

114

114

2

Krožni lok 0,0+32,25

99

-141

-141

3

Prema

NESK

NESK

4

Priključitev na obstoječe stanje

0,1+31,19

13,5

•

Izvedba dveh zaokrožitev s košarastima krivinama: R1 : R2 : R3 = 24 : 12 : 36 m

•

Širina voznih pasov na kraku A: 2,5 m + 2,5 m

Slika 17: Karakteristični prečni prerez na novo zgrajenem kraku A

•

Dimenzije plasti prikazane na zgornji sliki so določene v skladu s tehničnimi specifikacijami za
dimenzioniranje novih voziščnih konstrukcij (TSC 06.520 : 2009) v skladu z debelinskimi
indeksi posameznih materialov in minimalno globino zmrzovanja.
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Td

22,10
fšp
1,80
fnn
1,05
ftp

Širina prometnega pasu [m]
2,5 do 2,75
Vzdolžni nagib nivelete
od 4% do 5%
Povečanje prometnih obremenitev [%]/[let]
3
20
Dinamični vplivi
povprečni pogoji
Število prometnih pasov
2
Tn

28
fdv
1,08
fpp
0,5
230531,34

merodajna prometna bremenitev v obdobju n let

Lahka prometna obremenitev

Slika 18: Določitev prometne obremenitve na kraku A

Celotna občina Šmartno pri Litiji spada v območje z globino prodiranja mraza, kjer mraz lahko prodre
do 90 cm (hm) globoko. TSC 06.520 : 2009 govori o tem, da za območja, kjer nadmorska višina ne sega
preko 600 m zadostuje minimalna debelina voziščne konstrukcije:
0,6 x hm [cm] = 0,6 x 90 cm = 54 cm
V našem primeru imamo 10 cm asfaltnih plasti in 20 + 30 cm spodnje nevezane nosilne plasti, kar znaša
60 cm in s tem izpolnimo kriterij minimalne debeline voziščne konstrukcije.

7.3.3

Pešci in kolesarji

Pešci so v obravnavanem križišču prisotni predvsem na kraku A in C. S prestavitvijo križišča in
ohranitvijo peš povezave med krakoma A (dosedanji) in C, bi pešce vodili izven omenjenega križišča in
na tak način se izognemo konfliktu vozil s pešci.
Kolesarje, ki se nahajajo na kratkih A, B in C, ki kljub temu, da ne pridobijo dodatnih kolesarskih
površin, poleg ohranjene povezave na nekdanjem koraku A, po vzoru skupnega prometnega prostora
pridobijo dodatno novo in urejeno povezavo preko novega križišča. V danem primeru so kolesarji v
križišču enakovredni motoriziranim vozilom. Stanje za kolesarje na vseh treh krakih ostane podobno
kot je sedaj.
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7.3.4

Varnostni vidik

Vozila iz kraka A v varianti 2 torej vodimo po novem odseku do novonastalega križišča. Na točki, kjer
se nov priključek loči od sedanjega poteka trase ceste, se izvede blažji ovinek z radijem 140 m.
Načrtovan ovinek s spremembo poteka ceste še dodatno zniža hitrost pred križiščem in s tem poudari
pomen vključevanja na prednostno cesto. Iz kraka B bomo z novo ureditvijo bolj izpostavili stransko
cesto krak A in s tem povečali pozornost voznikov v glavni smeri. Z novo pravokotno postavitvijo
priključka bomo levim zavijalcem iz kraka B omogočili enostavnejše in pravilno zavijanje proti kraju
Vintarjevec. Situacija pa bi se najbolj spremenila za vse desne zavijalce iz kraka C na krak A. Na
obstoječem stanju pri tem manevru prihaja do najvišjih hitrosti, saj zaradi dobre preglednosti in preme,
ki se nadaljuje iz kraka C v krak A, vozniki ne upočasnijo svoje vožnje, kar pa bistveno poveča možnost
za nastop prometne nesreče med pešcem in vozilom pri prečkanju ceste na tem delu. S prestavitvijo
križišča zmanjšamo hitrost vozil, ki vozijo proti kraju Vintarjevec, saj z zapuščanjem glavne ceste v
pravokotni smeri znižamo hitrost zavijalcev osebnih avtomobilov na manj kot 25 km/h.

7.3.5

Ekonomski vidik

Izvedba tovrstnega projekta je zahtevnejša, tako iz organizacijskega, kot iz finančnega vidika.
Zahtevnejša je že v pripravljalni fazi. V sklopu priprave projektne dokumentacije je potrebno urediti
odkup zemljišč na poteku predvidene trase, pridobiti gradbeno dovoljenje, hkrati pa je zaradi obsežnosti
projekta potrebno pridobiti vrsto soglasij in dovoljenj.
Sama izgradnja obvozne ceste in križišča je torej zahtevnejša v primerjavi z varianto 1.

7.3.6

Ureditev cestišča na dosedanjem kraku A pred obstoječim križiščem

Na območju današnjega poteka ceste in parkirišč predlagam enotno ureditev celotnega območja po
vzoru skupnega prometnega prostora. S tem bi pridobili neke vrste dvorišče, ki lahko služi tako
obiskovalcem gostišča, kot letni vrt, prav tako pa tudi sprehajalcem in kolesarjem, ki jih v tem delu
umaknemo z vozišča. Z ureditvijo ploščadi pridobimo prijeten ambient tudi za lokalno prebivalstvo,
katerim ustvarimo miren in predvsem varen prostor za druženje. Z umikom tranzitnega prometa
zmanjšamo hrup in povečamo prostor za različne dejavnosti na tem območju.
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7.4

Varianta 3 – prestavitev priključka in izgradnja krožišča

V tem primeru obravnavam eno izmed možnih rešitev, ki se lahko na prvi vtis zdi preobsežna in
neprimerna za količino obstoječega prometa, vendar bi z izgradnjo majhnega trikrakega krožišča
pridobili veliko prednosti. Zaradi same oblike, kot tudi pravil vožnje v krožnem križišču, je v tem
primeru manj konfliktnih točk v primerjavi z običajnim trikrakim križiščem. Ena izmed prednosti, ki jih
prinaša krožno krožišče je tudi učinek umirjanja prometa. Ta vpliv je predvsem dobrodošel iz smeri
Bogenšperk, saj tako voznike dodatno opozorimo, da po razmeroma dolgem odseku ceste izven naselja
vstopajo v območje naselja, kjer je potrebno prilagoditi hitrost vožnje.

7.4.1

Opis predlagane rešitve

Na mestu sedanjega priključka se predvidi ureditev prehoda za pešce z vsemi predpisanimi elementi. Na
cesti R2-416 na odseku 1146 v 1000 km se na vozišču izriše prehod za pešce v širini 3 metrov. Iz obeh
voznih smeri se ga ustrezno označi (prometni znak Prehod za pešce (2431)) na oddaljenosti 5 m od roba
prehoda. Prav tako pa se ustrezno označi tudi s prečnimi talnimi oznakami. Predvidoma v 1100 metru
se izgradi enopasovno krožno križišče zunanjega premera 32 m in notranjega 18 m s središčem v osi
obstoječe ceste. Širina voznega pasu v krožnem križišču v tem primeru znaša 6+1 m, kar zadošča za
prevoznost merodajnega vozila. Širina vseh teh uvoznih pasov na uvozu znaša 3,5 m na izvozu pa 4 m.
Prav tako je v vseh treh primerih velikost uvoznega radija 12 m in izvoznega 14 m. Priključka Šmartno
in Bogenšperk se prilagodi obstoječemu poteku sedanje ceste. Priključek Vintarjevec se izgradi v
pravokotni smeri glede na smer Šmartno – Bogenšperk in se ga izvede tako, da se 150 m pred obstoječim
priključkom izvede prehodnico in desni krožni lok radija 141 m, ki voznike preko prehodnice in levega
krožnega loka pripelje do predvidenega krožnega križišča.

7.4.2
•

Tehnični elementi opisane variante
Geometrijski elementi nove obvozne ceste:
Stacionaža Dolžina

Začetni

Končni

polmer

polmer

Št.

Ime

1

Krožni lok 0,0+3,25

29

114

114

2

Krožni lok 0,0+32,25

99

-141

-141

3

Prema

NESK

NESK

4

Priključitev na obstoječe stanje

0,1+31,19

13,5
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•

Krožno križišče: zunanji premer 32 m
notranji premer 18 m
širina voznega pasu 6 + 1 m

•

Priključki: širina na uvozu 3 m
širina na izvozu 4 m
radija priključitve 48 in 12 m

•

Širina voznih pasov na kraku A: 2,5 m + 2,5 m

Slika 19: Prikaz prečnega prereza vozišča v krožnem križišču

Zaradi večje prometne obremenitve v krožnem križišču kot na predvidenem kraku A, mora biti voziščna
konstrukcija smiselno močnejša, saj bi pri enaki voziščni konstrukciji, kot je opisana za predviden krak
A hitreje prišlo do nastanka poškodb na vozišču in s tem poslabšanja vozne dinamike.

7.4.3

Pešci in kolesarji

Podobno kot pri varianti 2, se pešci pojavljajo v smeri Šmartno – Vintarjevec in njihovo vodenje ni
potrebno preko krožnega križišča. Situacija je podobna tudi za kolesarje čeprav je delež rekreativnih
kolesarjev večji v smeri Šmartno – Bogenšperk, jih v tej smeri vodimo skupaj z motornim prometom,
saj delež kolesarjev narašča v popoldanskih urah in med konci tedna, ko pa je motornih vozil občutno
manj kot v prometnih konicah.
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7.4.4

Varnostni vidik

Krožna križišča kot taka, že sama po sebi zagotavljajo veliko stopnjo varnosti zaradi števila konfliktnih
točk, kakor tudi zaradi prisilnega zmanjšanja hitrosti v glavni smeri. Le ta imajo v naseljih velik pomen
pri umirjanju prometa. Čeprav se krožno križišče nahaja znotraj naselja pešcev ne vodimo preko njega,
zato je zagotovljena varnost še nekoliko večja.

7.4.5

Ekonomski vidik

Ureditev predvidenega stanja je zahtevnejša tako iz gradbenega, postopkovnega, kot tudi finančnega
vidika, od obeh zgoraj navedenih variant. Sama izgradnja krožnega križišča zahteva odkup razmeroma
velikega dela zemljišča in ustrezno ureditev planuma, ki je za razliko od variante 2 mnogo bolj obsežna.
Prav tako kot pri varianti 2 je potrebno zgraditi nov 130 metrski del ceste.

7.4.6

Ureditev cestišča na dosedanjem kraku A pred obstoječim križiščem

Dosedanji potek ceste mimo gostišča se uredi enako kot je opisano pri varianti 2. V tem primeru torej
omogočimo tudi velike možnosti širitve ponudbe in drugačno izrabo tal, kot se uporablja danes.
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8

ZAKLJUČEK

Namen diplomske naloge je bil poiskati optimalno rešitev vključevanja vozil iz smeri Vintarjevec na
glavno cesto R2-416, ki omogoča dostop iz vasi Črni Potok, Riharjevec, Vintarjevec in Podroje do
Šmartna in Litije, na eni strani in na drugi strani pa omogoča dostop do dolenjske avtoceste A2.
Dosedanji priključek iz smeri Vintarjevec ne omogoča varnega vključevanja na glavno cesto, prav tako
na območju križišča ni ureditve varnega prečkanja pešcev. Obravnavano križišče lahko označimo kot
nevarno. Nevarno pa je tudi prečkanje ceste na kraku A, saj na tem delu cesto prečka razmeroma veliko
pešcev, zaradi obratovanja gostišča na obeh straneh ceste.
Natančneje sem predstavil tri najbolj primerne rešitve obstoječega priključka. Vse tri sem tudi izrisal s
pomočjo programa Plateia in jih grafično predstavil tekom diplomskega dela.
Varianta 2 po mojem mnenju najbolj rešuje probleme, ki so v tej diplomski nalogi predstavljeni v uvodu.
Z izgradnjo obvozne ceste v dolžini 130 m mimo gostišča in pravokotnim priključkom na glavno cesto
omogočamo varno vključevanje in dobro preglednost na območju križišča. Za večjo varnost je
poskrbljeno tudi v glavni smeri, saj preglednost in dodatni pas za leve zavijalce omogoča bolj pretočen
promet in večjo pozornost voznikov, da iz smeri Bogenšperk vstopajo v naselje in s tem na območje z
omejitvijo hitrosti 50 km/h. S križišča umaknemo pešce, katere varno vodimo preko glavne ceste na
območju obstoječega križišča. Krak A zapremo za motorni promet in omogočimo lokalni turistični
ponudbi velike možnosti za širitev dejavnosti. Izvedba krožišča, kot je opisano v varianti 3, se zdi
preobsežna za obstoječe prometne obremenitve.
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VIRI
[1.]

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2009-01-3808/pravilnik-o-cestnih-prikljuckih-na-javne-ceste (Pridobljeno 5. 8.
2019.)

[2.]

Fullcircle,

Arizona

State
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