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1

1

UVOD

V današnjem času se na mestnih trgih pojavlja vedno več vozil in tovornega prometa, kar lahko
povzroča nelagoden občutek pešcem in kolesarjem v prometu. Po pravilih cestnega prometa
imajo vozila večjo prednost in veljavo kot pa pešci in kolesarji, ki so najbolj ranljivi udeleženci.
V državah severne in srednje Evrope, kot so Danska, Nizozemska… se prometna politika
vedno bolj usmerja v mestna jedra, ki delujejo po načelu skupnega prometnega prostora, ki
vsem udeležencem v prometu daje enako veljavo in enake pravice. Želja je povečati delež
kolesarjev in pešcev v prometu, kar lahko dosežemo tako, da jim povečamo užitek v vožnji s
kolesom ali ob sprehodu.
Da dosežemo umirjen prometni prostor, lahko izvedemo kar nekaj ukrepov. Najbolj preprost in
očiten ukrep bi lahko bila omejitev hitrosti ali pa postavitev fizičnih ovir na cestišče in še bi
lahko našli načine. Vendar so ti ukrepi ali nezadostni in nepopolni ali pa ne izgledajo dobro.
V središčih mest ali krajev, si želimo imeti urejeno urbano območje, ki bo v kraj privabilo veliko
turistov, ki bo domačinom dajalo občutek da živijo v lepem okolju… Za umiritev prometa
moramo zato izvesti ukrep, ki bo hkrati učinkovit in lepotno zadovoljiv. Eden izmed načinov
umirjanja prometa je ta, da na celotnem območju uvedemo skupni prometni prostor. Tega bom
podrobneje obravnavala v moji diplomski nalogi na območju trga Ljubnega ob Savinji.
Smisel skupnega prometnega prostora je v tem da na območju tega prostora ni določenih
pravil, kar udeležence v prometu zmede in so posledično zaradi tega bol previdni. Udeleženci
v prometu se morajo na takem območju držati pravila dogovora s pogledom, kar daje nejasna
navodila in umetno ustvarja zmedo, s katero posledično dobimo bolj umirjeno območje.
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OBRAVNAVANO OBMOČJE

Za območje, ki ga imam namen spremeniti v skupni prometni prostor sem si izbrala trg
Ljubnega ob Savinji. Ljubno ob Savinji se nahaja v Zgornji Savinjski dolini in ima okoli 2600
prebivalcev. Čez center Ljubnega poteka cesta Delov most-Lakner, ki se na obeh koncih
priključuje na državno cesto R2 428/1249 Radmirje-Luče. Na območju te ceste, bo potekal
skupni prometni prostor, ki se začne na območju križišča cest R2 428/1249 Radmirje-Luče in
Delov most-Lakner na stacionaži 471 m in konča na križišču cest Delov most-Lakner in
Juvanje-Ljubno (LC 221031). S ceste Delov most-Lakner se odcepi cesta Ljubno-PlacUrmoher (LC 221051), ki predstavlja še dodatni del, ki ga bom spremenila v skupni prometni
prostor. Na cesti Ljubno-Plac-Urmoher poteka območje skupnega prometnega prostora do
stacionaže 178 m. [1]
Glede na spletno stran PISO je cesta Delov most-Lakner klasificirana kot LZ 221231. [2]
Obravnavano območje je bolj nazorno prikazano na sliki spodaj.

Slika 1: Obravnavano območje [3]
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2.1

3

Opis obstoječega stanja

Na obravnavanem območju poteka cesta Delov most-Lakner, ki povezuje zgornji trg Ljubnega
ob Savinji s spodnjim trgom in ta se nadaljuje na glavno regionalno cesto R2 428 RadmirjeLuče. Cesta Ljubno-Plac-Urmoher poteka mimo osnovne šole in občine. [1] Po teh cestah
vozijo pretežno osebni avtomobili in traktorji, pogosto pa se pojavljajo tudi tovornjaki s prikolico,
ki vozijo les, saj se prebivalci Ljubnega, ki živijo na kmetijah pretežno ukvarjajo s prodajo lesa.
Ker je ta cesta edina dobro urejena in utrjena za takšne vrste prevozov, se tovornjaki s prikolico
vozijo po njej, kar seveda poslabšuje prometno varnost obravnavanega območja. Na cesti se
pojavlja veliko pešcev in kolesarjev, ti predstavljajo najbolj ogroženi del prometa, saj za njih ni
veliko urejenih območij, kjer bi se lahko varno gibali.

Slika 2: Prikaz ureditve območja za pešce in kolesarje

Slika 3: Neurejen pločnik

Cesta, ki poteka mimo osnovne šole se na območju šole razširi, kar veliko voznikov izkoristi
za pospeševanje, posledično je varnost na tej cesti manjša. To je še posebej slabo, ker se na
območju osnovne šole zadržuje veliko mlajših otrok, ki niso tako dovzetni za varnost v prometu.
Otroci se v času prihoda in odhoda iz šole zadržujejo tudi na cesti, saj je območje premajhno

4
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za vsa vozila, ki vozijo otroke. Tako nekatera vozila ustavijo tudi na robu ceste, kar ni najbolj
varno, saj lahko pride do naleta vozil.

Slika 4: Razširitev ceste na območju osnovne šole
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3

5

CILJI UREDITVE OBMOČJA

Z novo prometno ureditvijo želim doseči povečanje varnosti v prometu. Po novi ureditvi želim,
da je hitrost vožnje čim manjša, da so vozniki bolj vestni in se zavedajo možnosti za nesreče
ter tako vozijo bolj previdno.
V Sloveniji stremimo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave, zato želim z novo prometno
ureditvijo doseči tudi zmanjšanje motornega prometa. Velika mesta stremijo k prometnim
ureditvam, ki postavljajo pešca in kolesarja v ospredje, ves motorni promet pa se mora
prilagajati le tem. Zato želim doseči ureditev, ki bo dala večji pomen pešcu in kolesarju kot pa
motornemu vozilu.
Ljubno ob Savinji je kraj, ki velik delež zaslužka pridobi s turizmom. Zato se mi zdi pametno,
da se uredi takšne poti in ceste, ki bodo privlačne za turista, hkrati pa ne bodo dodatno
onesnaževale okolja. Tako je moj cilj na obravnavanem območju urediti takšno cesto, po kateri
se bo lahko odvijal tudi kolesarski turizem. Želim, da je cesta vizualno privlačna, saj se znani
primeri v svetu, ko turiste privabljajo že ceste same, na primer goriška vinska cesta v obliki
srca, ki se nahaja v Sloveniji.
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4

UREDITEV OBMOČJA

4.1

Prostorski plan Občine Ljubno

V občini je po osnutku OPN za obravnavano območje predvidena raba zemljišča za območje
urbanega središča. V okviru kulturne dediščine pa so varovana območja in stavbe prikazana
na sliki 5. Iz slike lahko vidimo, da imamo na območju 11 spomeniško zaščitenih stavb. V
območju, kjer se stavbe praktično dotikajo cestnega območja, pa je teh stavb 7. [2] V skladu z
ureditvijo lahko te stavbe predstavljajo oviro, saj se ne bo dalo razširiti območja za pešce. To
se na primer zgodi v območju zožitve ceste pred osnovno šolo, saj sta stavbi na levi in desni
strani ceste zaščiteni, zato tam ne morem urediti dodatnih površin za lažje gibanje udeležencev
v prometu.

Slika 5: Kulturna dediščina na obravnavanem območju [2]

4.2

Infrastruktura na območju

Po obravnavanem območju potekata dve različni cesti, ki sem jih že omenila. Čez večji del
območja poteka lokalna cesta Delov most-Lakner LC 221231, čez del mimo osnovne šole pa
poteka lokalna cesta Ljubno-Plac-Urmoher LC 221051. Mimo obravnavanega območja poteka
regionalna cesta R2 428/1249, na katero je potrebno priključiti na novo urejeno cesto. [1]
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Slika 6: Cestna infrastruktura na obravnavanem območju [2]

4.3

Priključek lokalne ceste LC 221231 na regionalno cesto R2 428/1249

Za priključitev regionalne ceste na lokalno in posledično za vstop v skupni prometni prostor,
sem se odločila, da na tem križišču postavim krožno križišče. S tem je omogočeno zmanjšanje
hitrosti na takšno hitrost, ki nam ustreza za potrebe skupnega prometnega prostora. Prav tako
se fizično loči normalna cesta in cesta, ki je urejena tako da na njej ni pravil in hierarhičnega
ločevanja pomembnosti udeležencev v prometu.

4.3.1 Štetje prometa
V sklopu načrtovanja krožnega križišča, sem za potrebe ugotovitve strukture prometa in
količine prometa v prometni konici izvedla ročno štetje prometa. Tega sem opravila v sredo 4.
3. 2019 in sicer v jutranji in popoldanski konici. Jutranja konica traja v času od 5:30 pa do 7:00,
popoldanska pa od 13:30 do 15:00. V času konic, sem obakrat štela po eno uro in pol.
Križišče ima tri krake. Od teh sta dva kraka povezana z regionalno cesto R2 428/1249 (krak A
in krak C), tretji krak pa se navezuje na lokalno cesto LC 221231 (krak B). Situacija je prikazana
na sliki 7.
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Slika 7: Prikaz krakov za štetje prometa [3]

Štetje sem izvedla v 15 minutnih intervalih, pri katerih sem gledala, kateri tip vozila je zavil
kam. Na kraku A lahko vozila vozijo naravnost, ali pa zavijejo desno. Na kraku B je možno
zaviti levo ali desno, medtem ko je na kraku C možno voziti naravnost ali pa zaviti levo.
4.3.1.1 Jutranja konica
Na kraku A je bilo skupno 93 vozil, od tega 84 osebnih avtomobilov, kar znaša 90% vsega
prometa na tem kraku, 7 vozil je bilo tovornih (8% prometa na kraku) in en avtobus ter en
vlačilec, od česar vsak zase predstavljata po 1% vsega prometa na kraku A.
Na kraku B je bilo skupno 60 vozil, od katerih je bilo 58 osebnih avtomobilov (97%), 1 tovorno
vozilo (1%) in 1 avtobus (1%).
Na kraku C je bilo v jutranji konici največ vozil, kar je bilo pričakovano, saj večina ljudi iz Zgornje
Savinjske doline hodi v službo v Spodnjo Savinjsko dolino in pot mimo Ljubnega ob Savinji je
edina možna. Skupno je bilo na kraku C 207 vozil, od tega 196 osebnih (95%), 5 tovornih (2%),
5 avtobusov (2%) in en vlačilec (1%).
Jutranjo konico lahko pogledamo tudi drugače, in sicer z diagramom prometnih obremenitev
posameznih krakov. Za potrebe izdelave diagrama sem nehomogeni prometni tok spremenila
v pogojno homogenega, pri čemer sem določila mere za enoto osebnega vozila (EOV) za
posamezno vrsto vozila. Za avtobuse in tovornjake sem upoštevala 2 EOV, za vlačilce pa 3,5
EOV. Traktorje sem štela pod tovornjake.
Diagram jutranje konice je prikazan na sliki 8.
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Slika 8: Diagram prometnih obremenitev jutranja konica

4.3.1.2 Popoldanska konica
V popoldanski konici je bil promet na vseh krakih bolj enakomerno razporejen, kot pa v jutranji
konici. Skupno je bilo več prometa kot v jutranji konici, po čemer lahko sklepam, da je križišče
najbolj obremenjeno ravno v času popoldanske konice.
Na kraku A je bilo skupno 171 vozil, od katerih je bilo 159 osebnih avtomobilov (93% veh vozil
na tem kraku v popoldanski konici), 6 tovornjakov (4%), 4 avtobusi (2%) in 2 vlačilca (1%).
Na kraku B je bilo skupno 95 vozil, od teh 93 osebnih (98%), 1 tovornjak (1%) in 1 avtobus
(1%).
Na kraku C je bilo skupno 121 vozil, od teh 102 osebna avtomobila (84%), 14 tovornjakov
(12%), 4 avtobusi (3%) in 1 vlačilec (1%).
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Podobno kot pri jutranji konici, sem tudi za popoldansko konico promet spremenila v pogojno
homogenega in tako ponovno prikazala diagram prometnih obremenitev na sliki 9.

Slika 9: Diagram prometnih obremenitev v popoldanski konici

Iz diagrama je razvidno, da je večina vozil šla v smeri proti Logarski dolini, kar je bil pričakovan
rezultat, saj se ljudje večinoma vračajo iz dopoldanskih služb. V smeri proti Mozirju je bilo kar
veliko vozil, od tega sklepam da jih je večina odhajala v službo na popoldansko izmeno.

4.3.2 Krožno križišče
Krožno križišče je križišče, kjer prednostna cesta poteka v zaključenem krogu v smeri, ki je
nasprotna smeri gibanja urinih kazalcev. Ima nepovozni, delno povozni ali povozni sredinski
otok ter krožno vozišče v katerega se steka tri ali več krakov cest. [4]
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Na območju glavnega križišča za vstop v center Ljubnega ob Savinji, se uredi krožno križišče,
katerega primarni namen je umirjanje prometa in sprememba prometnega režima na območju
skupnega prometnega prostora. Uvedba krožnega križišča je smotrna tudi z vidika prometne
varnosti, saj je število konfliktnih točk trikrakega krožnega križišča manjše kot pa je število
konfliktnih točk pri obstoječem T križišču.
Na podlagi tehnične smernice sem se odločila, da bo zunanji premer krožnega križišča 32 m,
kar je dovolj veliko, da lahko vlačilec normalno prevozi krožišče. Na podlagi zunanjega
premera in TSC sem se odločila, da bo krožno križišče enopasovno, širina voznega pasu 6 m,
polmer sredinskega nepovoznega otoka je 6 m, povozni del sredinskega otoka pa je širok 4
m. Povozni del sredinskega otoka namenjen večjim vozilom je v naklonu 6 %, povozni del
namenjen manjšim vozilom, pa je v naklonu 2 %, kar je razvidno iz priloge B (prerez krožnega
križišča). Povozni del sredinskega otoka namenjen večjim vozilom je tlakovan z granitnimi
kockami, da bi bila vožnja za osebna vozila čim bolj neudobna in bi jih s tem odvrnili od vožnje
naravnost. Oblika in postavitev krožnega križišča sta prikazani na prilogi A.1, prerez krožnega
križišča pa je prikazan na prilogi A.2.
Zaradi željenih dimenzij krožnega križišča, je potrebno odstraniti 2 objekta. Kozolec, ki stoji
desno od števnega kraka A in hlev, ki prav tako stoji desno od kraka A in je bolj oddaljen od
obstoječega križišča kot pa kozolec. Ker se kozolci v Sloveniji štejejo pod kulturno dediščino,
se le tega premesti na drugo lokacijo. Obstoječi hlev se v celoti odstrani.
Na podlagi merodajnega vozila, ki je v mojem primeru vlačilec, sem določila uvozne in izvozne
radije po priporočilih iz TSC za krožna križišča. Za uvozni radij sem izbrala radij 10 m, pri
čemer je širina voznega pasu na uvozu 3,5 m. Na izvozu sem izbrala radij 12 m, širina voznega
pasu pa je 3,75 m. Za takšne širine voznih pasov na uvozu in izvozu sem se odločila zato, ker
lahko s pravilno izbiro le teh zelo vplivamo na prepustnost uvoza in izvoza. Na prepustnost
uvoza in izvoza pa zelo vplivamo tudi z dolžino razširitve voznih pasov pred in po krožišču.
Dolžina razširitve uvoza je definirana kot dolžina srednice med krivuljo normalno širokega
uvoza in krivuljo razširitve. [4] Priporočene dolžine razširitve za krožna križišča s premerom 32
m, so od 12 do 100 m. Zaradi prostorskih danosti sem se odločila, da bo dolžina razširitve na
obravnavanem krožnem križišču 30 m. Na kraku, ki se nadaljuje v skupni prometni prostor,
razširitev prav tako poteka na dolžini 30 m, vendar se po koncu razširitve cesta praktično še
bolj razširi, saj na delu skupnega prometnega prostora ne potrebujemo pločnikov za pešce, s
čimer je na voljo več prostora. Temu se bom posvetila v nadaljevanju naloge v delu, kjer bom
obravnavala skupni prometni prostor.
Iz varnostnih razlogov je dobro izvesti priključke tako, da so čim bolj pravokotni na samo
krožišče, kar sem upoštevala pri samem načrtovanju krožišča. Na vsakem kraku je tudi ločilni

12

Ošep, U. 2019. Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo.

otok, ki je namenjen varnemu prehodu pešcev in kolesarjev čez krak krožnega križišča. Zaradi
pomanjkanja prostora, je na vsakem kraku možno izvesti le prehod za pešce, kar pomeni, da
lahko kolesarji krožišče prevozijo podobno kot ostala vozila ali pa stopijo iz kolesa in prečkajo
podobno kot pešci. Širina pločnika za pešce je 1 m, to vključuje profil pešca in varovalni pas
pešca.
Pri priključkih na vozni del krožišča sem upoštevala to, da je dobro imeti čim večjo razdaljo
med konfliktnima točkama na uvozu in izvozu krožišča (razdalja B). Za to poskrbimo z
velikostjo ločilnega otoka in širino voznih pasov na uvozu in izvozu. Razdaljo B izračunamo po
naslednji enačbi (TSC 03.341 : 2011):
𝐵=

(D − FB) ∗ π ∗ φ
180

kjer je:
D…zunanji premer krožnega križišča (m)
FB…širina krožnega vozišča (m)
φ …polovični središčni kot med konfliktnima točkama (⁰)

razdalja B je povezana z enačbami za izračun zmogljivosti krožnega križišča, pri čemer
upoštevam kalibrirano avstrijsko metodo. Večja kot je razdalja B, bolj prepustno je krožišče,
saj bodo vozniki prej opazili luknjo v prometu in se bodo lažje vključili v promet, ki poteka po
voznem delu krožišča. Predvidevam, da prepustnost krožnega križišča pri teh obremenitvah
ni problematična, saj se v času štetja prometa ni zgodilo, da bi bile na kraku B daljše kolone.
Podatki o dolžini so prikazani skupaj z izračunom za stopnjo izkoriščenosti krožnega križišča.

4.3.2.1 Stopnja izkoriščenosti/zasičenja krožnega križišča
Za predvideno krožno križišče bom izvedla analizo izkoriščenosti za prometne obremenitve
danes in pričakovane prometne obremenitve čez 20 let (planska doba). Če je stopnja
izkoriščenosti večja kot 0.85, to pomeni, da sem zasnovala premajhno krožišče in ga moram
popraviti. Kot dodatne ukrepe lahko dodam vozne pasove na uvozih in izvozih, ali dodam
ločene pasove za desne zavijalce… Kot sem že prej omenila, predvidevam, da dodatni ukrepi
ne bodo potrebni ne za stanje danes in ne za stanje čez 20 let, saj je Ljubno ob Savinji dokaj
majhen kraj in se ne razvija tako hitro, da bi lahko upravičeno predvidevala, da bodo prometne
obremenitve v bodoče drastično večje kot so danes.
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Na osnovi štetja prometa sem izdelala potek prometa za jutranjo in popoldansko konico v
krožnem križišču. Oba primera sta prikazana na sliki spodaj:

Slika 10: Prometne obremenitve v jutranji (levo) in popoldanski (desno) konici

Podatki iz štetja prometa so sicer za celo uro, vendar je za potrebe računa stopnje zasičenja
potrebno imeti podatke za konično uro. Glede na obremenitve se je konična ura zgodila v
jutranji konici od 6:00 do 7:00 in v popoldanski konici od 14:00 do 15:00.
Izračune za stopnjo zasičenja sem naredila s programom MS Excel. Vse enačbe uporabljene
za izračun stopnje izkoriščenosti krožnega križišča sem dobila iz TSC 03.341 : 2011. Za
potrebe izračuna sem morala najprej izračunati merodajni pretok, ki sem ga izračunala po
naslednjih enačbah:

𝑞𝑚𝑒𝑟 =

𝑞𝑑𝑒𝑗

𝑃𝐻𝐹

𝑃𝐻𝐹 =

𝑞𝑑𝑒𝑗
4∗𝑞𝑚𝑎𝑥
15

V enačbah so uporabljeni naslednji parametri:
qmer…merodajne prometne obremenitve, ki jih uporabimo v izračunu kapacitete (EOV/uro)
qdej…preštete konične urne obremenitve, upoštevana struktura prometnega toka (EOV/uro)
𝑚𝑎𝑥
𝑞15
…preštete maksimalne 15 minutne obremenitve znotraj konične ure, upoštevana

struktura prometnega toka (EOV/15 minut)
Zmogljivost uvoza in jakost prometa prednostnih prometnih tokov sem izračunala po naslednjih
enačbah (Kalibrirana avstrijska (švicarska) metoda):
𝑄𝑏 = 𝛽 ∗ 𝑄𝑐 + 𝛼 ∗ 𝑄𝑎

𝑄𝑒 = 𝐿𝑒 =

8
9

1500− ∗𝑄𝑏
𝛾
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𝑄𝑒 = 𝐿𝑒 …zmogljivost ali prometna prepustnost uvoza (EOV/h)
𝑄𝑏 …jakost prometa prednostnih prometnih tokov (EOV/h)
𝑄𝑎 …jakost prometa na izvozu (EOV/h)
𝑄𝑐 …jakost prometa na krožnem vozišču (EOV/h)
α…faktor vpliva geometrije na izvozu
β…faktor vpliva števila voznih pasov krožnega vozišča
γ…faktor vpliva števila voznih pasov uvoza
Faktor γ odraža vpliv števila pasov uvoza:
Enopasovni

γ = 0,9 (srednje) – 1,0 (manjše krožišče)

Dvopasovni

γ = 0,5 – 0,7 ; 0,67

Faktor β odraža vpliv števila pasov krožnega vozišča:
Enopasovno β = 0,9 – 1,0 ; 0,95 (srednja)
Dvopasovno β = 0,6 (zelo velika) – 0,84 (velika) ; 0,7
Faktor geometrije α določamo v odvisnosti od razdalje B med konfliktnima točkama x in y.

Slika 11: Diagram določitve faktorja α v odvisnosti B in merodajnih prometnih razmer [4]

Stopnjo izkoriščenosti uvoza izračunamo po naslednji enačbi:
𝑋𝑖 =

𝑄𝑚𝑒𝑟
≤ 0,85
𝑄𝑒

Če je Xi ≤ 0.85, je stopnja izkoriščenosti sprejemljiva in krožišče ni preobremenjeno in je
normalno prevozno. Če pa je Xi ≥ 0.85, pa je uvoz preobremenjen, kar pomeni, da nimamo
zadostne pretočnosti, lahko celo pride do popolne odpovedi krožišča, kar bi pomenilo, da se
vozila ne morejo več voziti po voznem delu in da je prišlo v voznem delu krožišča do popolnega
zastoja.
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Rezultati izračuna stopnje izkoriščenosti uvoza so prikazani v tabeli spodaj:
Tabela 1: Stopnja izkoriščenosti za stanje danes

Krak A
Krak B
Krak C

φ
25
25
25

Krak A
Krak B
Krak C

φ
25
25
25

Zmogljivost uvoza
Jutranja konica
B
QB
QE
11,34464 73,04348 1594,525
11,34464 78,06341 1589,567
11,34464 59,82545 1607,58
Popoldanska konica
B
QB
QE
11,34464 66,54599 1600,942
11,34464 155,4353 1513,15
11,34464 114,2892 1553,788

Xi
0,059333
0,032713
0,074918

Vredu/Ni vredu
Vredu
Vredu
Vredu

Xi
0,109935
0,063444
0,079805

Vredu/Ni vredu
Vredu
Vredu
Vredu

V tabeli so prikazani izračuni za stanje danes (oz. stanje z današnjimi obremenitvami). Xi je
vrednost, ki predstavlja stopnjo izkoriščenosti uvoza krožnega križišča. Če je Xi<0,85 je uvoz
dovolj zmogljiv in ne potrebujemo dodatnih ukrepov, da nebi prišlo do preobremenjenosti
križišča. Kot sem predvidevala je stopnja izkoriščenosti zelo majhna na vseh krakih, kar
pomeni, da je krožišče pri danih obremenitvah z danimi dimenzijami dovolj zmogljivo.
Podrobnejši postopek izračuna z vmesnimi rezultati je prikazan na prilogi A.3.
Obstaja vprašanje, kaj se bo zgodilo s krožiščem čez 20 let (planska doba). Ali bo krožišče
dovolj zmogljivo?
Zaradi teh vprašanj, sem naredila izračun stopnje izkoriščenosti tudi za stanje čez 20 let, pri
čemer sem si za predvideno rast prometa pomagala s podatki iz spletne strani Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo. [5] Glede na leta od 2008 do 2017 sem predvidela rast
prometa po letih in iz teh podatkov izračunala, da je predviden faktor rasti prometa 1,2. S tem
faktorjem sem pomnožila obstoječe obremenitve (štetje prometa) ter tako dobila predvidene
obremenitve na posameznih krakih čez 20 let. Nato sem ponovila izračun za stopnjo
izkoriščenosti z novimi podatki in dobila naslednje rezultate:
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Tabela 2: Stopnja izkoriščenosti čez 20 let

Krak A
Krak B
Krak C

φ
25
25
25

Krak A
Krak B
Krak C

φ
25
25
25

Zmogljivost uvoza čez 20 let
Jutranja konica
B
QB
QE
11,3
81
1587
11,3
96
1571
11,3
71
1597
Popoldanska konica
B
QB
QE
11,3
90
1578
11,3
196
1473
11,3
134
1535

Xi
0,072
0,044
0,096

Vredu/Ni vredu
Vredu
Vredu
Vredu

Xi
0,134
0,071
0,084

Vredu/Ni vredu
Vredu
Vredu
Vredu

Kot sem predvidevala, bo krožišče zmogljivo in normalno prevozno tudi čez 20 let. Podrobnejši
izračun je prikazan na prilogi A.4.
Iz rezultatov za stopnjo izkoriščenosti bi lahko sklepali, da je krožišče predimenzionirano,
vendar sem se na podlagi tega da more biti normalno prevozno za največje vozilo v našem
prometu (vlačilec), odločila za predstavljene parametre. To pa zato, ker bo krožišče
postavljeno na glavni cesti, ki povezuje Mozirje in Logarsko dolino in je na njej zelo veliko
prometa z vlačilci. Bilo bi zelo ne pametno postaviti manjše krožišče, ki nebi bilo dovolj
prilagojeno za večja vozila, kajti s tem bi zelo zmanjšali prevoznost krožišča in hkrati zmanjšali
prometno varnost v krožišču.

4.3.3 Prestavitev uvoza na bližnje parkirišče in prestavitev avtobusnega postajališča
Zaradi prostorskih danosti, sem morala uvoz na bližnje parkirišče prestaviti in sicer sem le tega
prestavila za izvozom na kraku C. Poleg uvoza na parkirišče, sem morala prestaviti tudi
obstoječe avtobusno postajališče. Le tega sem prestavila tik za uvozom na parkirišče.
Avtobusno postajališče sem postavila za izvozom iz krožnega križišča zato , ker je bilo to
mesto glede na prostorske danosti najbolj očitno, deloma pa tudi zato, ker so hitrosti vozil na
izvozih iz krožišča precej zmanjšane in se s tem precej zmanjšajo možnosti za nastanek
naleta. Predvidevam avtobusno postajališče izven vozišča, ki je postavljeno tik za priključkom
parkirišča na glavno cesto.
Avtobusno postajališče je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča
ločen prostor, namenjen izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu
ali drugih vozil, namenjenih izvajanju posebnega linijskega prevoza. [6]
Avtobusno postajališče izven vozišča je avtobusno postajališče, ki ima postajališče
neposredno ob vozišču ali fizično ločeno od vozišča. [6]
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Glede na Pravilnik o avtobusnih postajališčih, ki dopušča možnost postavitve avtobusnega
postajališča tik za križiščem ali priključkom, sem se odločila, da bo avtobusno postajališče
postavljeno tik za priključkom parkirišča na glavno cesto. Za takšno postavitev sem se odločila
zato, ker je prostora za zagotovitev dovolj velikega priključka na glavno cesto in dovolj dolgega
postajnega območja skupaj premalo. S postavitvijo postajališča tik za priključkom se dolžina,
ki jo potrebujemo za izvedbo takšne vrste postajališča in priključka nekoliko zmanjša.
Pri računu parametrov za ureditev postajališča in priključka sem upoštevala priporočene
vrednosti iz pravilnika, ki so razvidne iz tabel spodaj:
Tabela 3: Minimalni horizontalni tehnični elementi v odvisnosti od uvozne hitrosti [6]

Tabela 4: Dolžina avtobusnega postajališča in čakališča v odvisnosti od uvozne hitrosti, vrste in števila
avtobusov, ki hkrati ustavljajo na postajališči [6]

Upoštevani parametri in njihova postavitev na načrtovanem postajališču so prikazani na sliki
spodaj:

Slika 12: Minimalni horizontalni tehnični elementi avtobusnega postajališča [6]
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Iz zgornjih tabel sem izračunala kolikšna je potrebna dolžina postajnega območja za
načrtovano postajališče. Rezultati izračuna so prikazani v tabeli spodaj:
Tabela 5: Potrebna dolžina postajnega območja

Izračun dolžine postajnega območja
L' =
L'

La+b+b'
32

m
m

Podrobnejši izračun potrebne postajne dolžine je prikazan na prilogi A.5.
Za potrebe uvoza na parkirišče sem kot sem že prej omenila uvoz premaknila tik zraven
postajnega območja. Uvoz na parkirišče se začne 33,50 m za prehodom za pešce na izvozu
kraka C. Ker je to parkirišče namenjeno izključno osebnim avtomobilom za delavce, ki se vozijo
na postajo in za goste bližnje gostilne, sem se odločila, da ne potrebujem velikega zavijalnega
loka za uvoz na parkirišče(Zavijalni radij ne 4,5 m, širina uvoza je 3.6 m). Obstoječi uvoz se v
celoti odstrani, na njegovem mestu se uredi travnata zasaditev. Na novem parkirišču se uredi
9 parkirnih mest za osebna vozila in eno parkirno mesto z električno polnilnico ter eno parkirno
mesto za invalide. Dolžina parkirnega mesta je 5 m, širina pa 2,3 m. [7] Od parkirnega mesta
in betonske stene na drugi strani, je 5,7 m prostora, kar bodo vozniki izkoristili za manevriranje
z vozilom.
Podroben prikaz avtobusnega postajališča in parkirišča z uvozom je prikazan na prilogi A.6.

4.4 Priključek lokalne ceste Ljubno-Plac-Urmoher LC 221051 na območje skupnega
prometnega prostora
Na območju lokalne ceste Ljubno-Plac-Urmoher LC 221051 se bo prometni režim iz cone 30
spremenil na območje skupnega prometnega prostora in sicer na križišču, ki stikuje tri ceste.
Križišče stikuje obravnavano lokalno cesto in cesti JP 721201 in JP 721591. Za boljšo
predstavo je križišče z navedenim cestami prikazano na sliki spodaj:
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Slika 13: Priključek lokalne ceste LC 221051 na območje skupnega prometnega prostora [2]

Ker se bo območje spremenilo iz enega prometnega režima na drugega, sem se odločila, da
je najbolje izvesti nek ukrep za umirjanje prometa, saj na območju skupnega prometnega
prostora ne želimo imeti prevelikih hitrosti. Na podlagi željenega rezultata in po pregledu
možnih ukrepov za umirjanje prometa sem se odločila, da bom na območju križišča izvedla
ploščad trapezne oblike. [8]
Grbine in ploščadi so namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti. Spadajo med ostrejše
ukrepe za umiranje prometa in jih postavljamo tam, kjer želimo voznika fizično prisiliti, da
zmanjša hitrost vožnje. [8]
Grbina je naprava za umirjanje prometa, ki stoji pravokotno na os ceste in je dvignjena nad
nivo vozišča. Grbine so trapezne in sinusoidne oblike. [8]
Ploščad je naprava za umirjanje prometa, ki stoji pravokotno glede na os ceste, je dvignjena
nad nivo vozišča in jo sestavljajo klančine in dvignjena ploščad. [8]
Osnovna oblika trapezne ploščadi je prikazana na naslednji sliki:

Slika 14: Osnovni prerez trapezne ploščadi [8]

Za izvedbo trapezne ploščadi moramo poznati dolžino nagiba klančin na vsaki strani
dvignjenega dela ploščadi. Za izračun potrebne dolžine za izvedbo klančine, sem upoštevala
naslednje parametre oziroma pogoje, ki so zapisani v TSC 03.800 : 2009:
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𝑉ž − 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑣 ≤ 25 𝑘𝑚/ℎ

(1.pogoj)

18 ≤ 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑣 ≤ 40 𝑘𝑚/ℎ

(2.pogoj)

𝐻 = 0,12 𝑚
𝑘(𝑚) = 19,2/(47 − 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑣)
Glede na dane pogoje sem s programom MS Excel izračunala kakšni so potrebni parametri za
izvedbo trapezne ploščadi:
Tabela 6: Izračunani parametri za trapezno ploščad

Vž
Vprev

Podatki:
30
20

km/h
km/h

Vž-Vprev

10

km/h

k

0,71

m

Trapezna ploščad se izvede v naklonu 0,5 %. Za nadvišani del se uporabi asfalt debeline 8
cm. Nad asfaltno nadvišanje se vgradi obrabno zaporna plast (4 cm). Spodnje plasti trapezne
ploščadi so v naklonu 4 %. Na delu, kjer prihaja do največjih obremenitev, kjer je začetek
klančine, se vgradi betonski robnik 35/25/20 cm, za boljši prevzem obremenitev in da se
podlaga manj poseda. Pod betonskim robnikom se vgradi drenažo, za odvodnjavanje vse
morebitne vode, ki bi se nabrala na ploščadi. Celotna sestava prereza je prikazana na prilogi
B.1.
Klančina na ploščadi se izvede v dolžini 0,71 m, kar pomeni, da je ploščad od osnovnega dela
vozišča dvignjena 12 cm. Na sami ploščadi se dodatno uredi še pločnik, ki je od osnovne
ploščadi dvignjen za 12,5 cm, kar je običajna višina robnika.
Na ploščadi se uredi ločene površine za pešce in promet z osebnimi vozili. Po ploščadi
predvideno ne bodo vozila večja vozila kot so tovornjaki, saj bi bilo to v območju skupnega
prometnega prostora nesmotrno in lahko tudi nevarno. Tovorna vozila bodo po ploščadi vozila
le za namene dostave, za kar pa se bo v okviru prometne ureditve predpisala določena ura v
kateri se dostava na območju lahko izvaja. Podrobneje bom o tem govorila v delu naloge
namenjenemu skupnemu prometnemu prostoru.
Ker se na ploščadi torej ne pričakuje večjega prometa s tovornimi vozili, se lahko na ploščadi
uredi manjše zavijalne radije in doda dodatne površine za pešce, ki jih na obstoječem stanju
ni.
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Na uvozu na trapezno ploščad je pas za vozila širok 4 m, širina pločnika za pešce pa je široka
3 m. Po celotni ploščadi se ti dve širini spreminjata. Širina lokalne ceste Ljubno-Plac-Urmoher,
ki se nadaljuje iz skupnega prometnega prostora, se na ploščadi razširi na voznem pasu, in
sicer, se vozni pas razširi na 4,8 m (obstoječe stanje), medtem ko se širina pločnika za pešce
zmanjša na obstoječo širino 1,45 m. Na izvozu za JP 721591 je širina voznega pasu 4,5 m, na
izvozu za JP 721201 pa je širina voznega pasu 4,4 m. Na tem istem kraku se uredi pločnik
širine 0,8 m. Širina pločnika načeloma ne ustreza minimalnim zahtevanim merilom, vendar je
glede na prostorske danosti in glede na potrebno širino obstoječe ceste to največja možna
širina pločnika, ki jo lahko zagotovimo. Glede na obstoječe stanje, kjer prostora za pešce
(pločnika) sploh ni, se stanje izboljša, saj se bodo pešci pri prečkanju križišča počutili bolj
varne. Tloris dvignjene ploščadi je prikazan na prilogi B.2.

4.5 Priključek lokalne ceste Juvanje-Ljubno LC 221031 na območje skupnega
prometnega prostora
Na območju lokalne ceste LZ 221231 Juvanje-Ljubno LC 221031 se prometni režim podobno
kot na območju lokalne ceste Ljubno-Plac-Urmoher LC 221051 iz cone 30 spremeni na
območje skupnega prometnega prostora. Za boljšo predstavo obravnavanega prostora je
podrobnejši prikaz območja za predvideno ureditev križišča prikazan na sliki spodaj:

Slika 15: Območje spremembe prometnega režima na lokalni cesti Juvanje-Ljubno LC 221031 [2]

Za namene umirjanja prometa in glede na prostorske danosti, sem se odločila, da se na
predvidenem območju uredi T križišče z zamikom osi.
Zamik smernega vozišča je ukrep za umirjanje prometa, kjer se z zamikom osi vožnje vozila
zagotavlja zmanjšanje hitrosti. [9]
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Prednosti zamika osi v trikrakem T križišču so, da se hitrosti vozil, ki vozijo naravnost zelo
zmanjšajo, s takšno ureditvijo prekinemo dolg in raven odsek ceste. [9] Slabost zamika osi v
trikrakem T križišču pa je, da je prometna situacija v križišču uporabnikom manj očitna. [9]
V okviru predvidene prometne ureditve se slabost, ki jo navaja tehnična smernica v primeru
prometne ureditve predvidene na območju lokalne ceste LZ 221231, izrabi kot prednost, saj si
želimo na območju skupnega prometnega prostora promet urediti tako da vozniki ne bodo
popolnoma prepričani kako deluje prometni režim.
Zamik križišča sem uredila po priporočilih iz tehnične smernice TSC 02.203 : 2009.

Slika 16: Zamik osi v trikrakem T križišču [9]

𝑎 = 4,50 − 5,00 m, kjer je dvosmerni promet
𝑎 = 5,00 − 6,00 m, kjer poteka promet avtobusov in tovornih vozil
Zavijalni radiji so dimenzionirani glede na izbrani tip merodajnega standardnega vozila. [9]
Ker po obravnavanem križišču poteka dvosmerni promet in ker nam prostor to omogoča, je
širina a kar 5 m na vsakem kraku lokalne ceste LZ 221231, na kraku LC 221051 pa je širina a
enaka 4,60 m.
Zavijalni radiji so primerni za avtobuse, ker se predvideva, da se bo Ljubno turistično razvijalo
in se za te namene potrebuje dovolj dobro in prevozno cesto za avtobuse. V ta namen sem
uporabila za uvozne radije 10 m, za izvozne pa radij 12 m. [10]
Na delu križišča, kjer se cesta zoži, se uredi dva otoka. Ta sta od vozne površine dvignjena za
12,5 cm, kar je višina enega robnika. Na otokih se uredi zasaditev, ki bo preprečevala
neposreden pogled skozi križišče, z namenom, da bodo vozniki še bolj previdno vozili skozi
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križišče, saj ne bodo popolnoma prepričani kaj lahko pričakujejo za križiščem. Za zasaditev se
uporabi različno grmičevje, ki bo dovolj visoko, da bo voznikom osebnih avtomobilov
preprečevalo pregled čez križišče. Prav tako se na otokih postavi parkovne klopi, na podoben
način, kot na obstoječem stanju že obstaja klopca na strani kjer teče potok Ljubnica.
Uporabljeni material za zasutje otoka je prodec.
Vozna površina križišča se izvede tlakovano. Na ta način dodatno povzročimo zmanjšanje
hitrosti, hkrati pa izvedemo zvezen prehod iz obstoječega stanja na novo prometno ureditev
na območju skupnega prometnega prostora, ki bo prav tako tlakovana. Podrobnejši prikaz
zavijalnih radijev in širin voznih pasov na križišču je prikazan na prilogi C.1.
Celotno križišče se izvede v naklonu 1,5 %, da je omogočeno lažje odvodnjavanje meteorne
vode z vozišča. Na obeh straneh vozišča se uredita drenaži s premerom cevi 12 cm. Območje
otokov se izvede v naklonu 1 %, in sicer na levi strani vozišča tako, da se voda izteka proti
vozišču v drenažo na levi strani, na desni strani pa se izvede naklon otoka proti potoku
Ljubnica. Drenaža na desni strani vozišča sama po sebi za križišče ni tako zelo pomembna,
vendar je območje skupnega prometnega prostora nad križiščem postavljeno na klancu, tako
da se bo vsa voda iztekala proti križišču. Da nebi prišlo do popolne zapolnitve leve drenaže in
posledično do poplavljenega križišča, se izvede desna drenaža, ki bo levi pomagala
prevzemati višek vode, ki se bo iztekal po klancu navzdol proti obravnavanemu križišču.
Natančnejši prikaz plasti v križišču je prikazan na prilogi C.2.

4.6 Območje skupnega prometnega prostora
Obravnavana križišča omejujejo območje skupnega prometnega prostora. Območje se začne
na križišču cest R2 428/1249 Radmirje-Luče in Delov most-Lakner na stacionaži 471 m in
konča na križišču cest Delov most-Lakner in Juvanje-Ljubno (LC 221031). S ceste Delov mostLakner se odcepi cesta Ljubno-Plac-Urmoher (LC 221051), ki se prav tako uredi v območje
skupnega prometnega prostora. [1] Na zemljevidu označeno obravnavano območje je
prikazano na sliki 1.
Skupni prometni prostor ali s tujko shared space je območje prometne ureditve, na katerem
ne veljajo običajna pravila prometne ureditve. Za udeležence ni točno določeno kje se lahko
in kje se ne smejo gibati. Vsi se lahko gibljejo po lastni presoji in izbiri. Da dosežemo enakost
med udeleženci, odstranimo ovire med cestiščem in pločniki ter kolesarskimi stezami. Prav
tako na območju odstranimo vse znake, ki bi kakorkoli nakazovali na striktno ločevanje
prometa na določena območja. S temi ukrepi poskrbimo, da so udeleženci v prometu, ki se
znajdejo na območju skupnega prometnega prostora, zmedeni. Vozniki na območju
posledično zmanjšajo hitrost vožnje in so veliko bolj pazljivi na dogajanje na cestišču, saj nikoli
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ne vedo kdaj se bo pred njimi znašel kolesar ali pešec. S tako imenovano umetno zmedo se
varnost na celotnem območju zelo poveča.
Območje skupnega prometnega prostora se navadno pojavlja v urbanih območjih, predvsem
v središčih mest na določenih ulicah, ki so bolj pomembne, lahko tudi bolj prometne. Takšna
prometna ureditev je primerna tudi za območja, kjer se gibljejo mlajši otroci in starejši, saj smo
voznike motornih vozil z zmedo pripravili na to, da so bolj pozorni na vseh delih območja.
Čeprav je skupni prometni prostor primeren za otroke in starejše, pa se moramo zavedati, da
ni najbolj primeren za območja, kjer se giblje veliko slepih ali gluhih, saj imajo ti raje prometno
ureditev, ki točno določa kje se lahko kdo giblje.
Cilj ureditve območja v skupni prometni prostor je povečanje prometne varnosti na način, ki
zahteva največji nivo komunikacije med udeleženci v prometu. Z ureditvijo območja si
prizadevamo urediti območje tako, da bo urbano in kar se da najbolj prosto vseh pravil in točno
določenih smernic za uporabnike. Uporabnika skupnega prometnega prostora ne želimo
omejevati s pravili, pač pa mu želimo ponuditi prostor, na katerem se počuti sproščeno, kjer
lahko komunicira z ostalimi udeleženci z naravno komunikacijo, saj ga ne omejuje umetna
komunikacija, kot so semaforska križišča in podobno. Želimo si tudi, da bo prometna ureditev
takšna, da ne bo preveč ovirala odvijanja vsakdanjega prometa.
Za vse grafične prikaze ureditve območja sem uporabila programa Infraworks in Sketchup.

4.6.1 Območje od krožnega križišča do centra Ljubnega ob Savinji
Na obravnavanem delu območja je na obstoječem stanju na levi strani ceste (gledano iz smeri
krožnega križišča proti centru) pločnik za pešce, na desni strani cestišča pa je pločnik, ki pa ni
primerno urejen. Desni pločnik je preozek, saj na njem ne more normalno hoditi niti ena oseba,
dve pa se sploh ne moreta srečati.
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Slika 17: Slika obstoječega stanja od krožnega križišča proti centru

Slika 18: Obstoječe stanje od krožnega križišča proti centru

V okviru ureditve območja v skupni prometni prostor, se pločnike na obeh straneh ceste
odstrani, oziroma se naredi zvezni prehod pločnika iz 12,5 cm nadvišanja v višino cestišča.
Prav tako se cestišče uredi v naklonu 1 %, na njem ni jarka za odvajanje padavinske vode s
cestišča do požiralnega jaška. Za odvajanje padavinske vode se uredi linijsko odvodnjavanje
s kanaleto z režo, da dosežemo videz nevidnega odvodnjavanja. Kanaleto postavimo na obeh
straneh cestišča, čeprav celotno cestišče nagnemo na desno stran (gledano od krožnega
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križišča proti centru). Avtomobili lahko bočno parkirajo podobno kot na obstoječem stanju,
vendar na novem stanju območje parkiranja ni točno določeno.
Nov videz prometne ureditve dela obravnavanega območja od krožnega križišča proti centru
Ljubnega ob Savinji je prikazan na spodnjih slikah.

Slika 19: Nova ureditev območja od krožnega križišča do centra

Slika 20: Prikaz nove ureditve z višjega pogleda

Na območju krajevne gostilne, se uredi drugačno tlakovanje v isti višini kot je cestišče. Z
drugačnim tlakovanjem voznikom sporočimo, da je na tem območju neka sprememba, saj
ograjo, ki je prvotno postavljena, odstranimo. Z odstranitvijo ograje še bolj odpremo prostor, ki
je na obstoječem stanju precej stisnjen.
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4.6.2 Območje centra Ljubnega ob Savinji
Za območje centra Ljubnega ob Savinji sem štela območje pred trgovinami in gostilnami. Na
tem delu območja je na obstoječem stanju urejeno parkirišče za stranke bližnjih trgovin in
gostiln. Območje parkirišča na vseh straneh omejujejo pločniki za pešce. Na vhodu v parkirišče
na desni strani stoji drevo. Obstoječe stanje je razvidno iz slik spodaj.

Slika 21: Obstoječe stanje parkirišča

Slika 22: Obstoječe stanje z ograjo za preprečevanje prehoda čez cesto

V okviru ureditve, se na območju parkirišča odstrani vse pločnike. Ohrani se stopnica oz.
višinsko neskladje cestišča z vhodi v bližnje trgovine. Prav tako se ohrani rampa za gibalno
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ovirane osebe, ki je postavljena na robu parkirišča in vizualno omejuje prostor namenjen
parkirišču.
Na delu cestišča, ki je na obstoječem stanju urejen kot parkirišče se uredi drugačne vrste
tlakovanje, ki nakazuje da je to območje namenjeno parkiranju. Tlakovanje se uredi z linearnimi
črtami, ki so med seboj pravokotne. S tem poskrbimo, da je prostor vizualno poln, vendar še
vedno zelo odprt. Drevo na robu parkirišča se v novem stanju ohrani. V tem delu območja ne
dodamo nobenih drugih elementov ceste, saj bo ta prostor v okviru delovanja Občine Ljubno
namenjen številnim dogodkom. Primarno se prostor še vedno uporablja kot parkirišče,
sekundarno pa lahko ta prostor Občina izkoristi za raznovrstne prireditve, saj je odprt in
prilagodljiv za vse vrste aktivnosti (npr. preprosto se lahko postavijo stojnice za tržnico, odri za
manjše prireditve…).

Slika 23: Nova ureditev parkirišča v centru Ljubnega ob Savinji z rampo za invalide

Uporabniki skupnega prometnega prostora se bodo lahko za razliko od obstoječega stanja na
tem delu ureditve, prosto odločili zapeljati iz bližnje ceste, ki vodi v zgornji del Ljubnega, na
parkirišče. To je možno narediti zato, ker pločnika na novem stanju ni več. Prav tako se
odstrani obstoječa lesena ograja, ki je na obstoječem stanju preprečevala prehod pešcev čez
cesto. Na novem stanju to ni potrebno, saj lahko gredo pešci čez cesto kjerkoli.
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Slika 24: Novo urejeno stanje brez ograje

4.6.3 Območje na lokalni cesti Ljubno-Plac-Urmoher LC 221051
Območje skupnega prometnega prostora na lokalni cesti LC 221051 poteka od centra
Ljubnega ob Savinji, mimo osnovne šole, do križišča, na katerem sem za potrebe spremembe
prometnega režima predvidela dvignjeno ploščad.
Na obstoječem stanju se cesta takoj po prehodu iz strogega centra Ljubnega ob Savinji zoži.
Na tem delu ceste se dva osebna avtomobila zelo težko srečata. Vedno se mora eno od vozil
drugemu umakniti in počakati da prvi pelje mimo. Na izhodu iz zožitve se začne območje
osnovne šole. Cesta se v tem delu rahlo razširi. Na levi strani ceste (gledano iz centra proti
križišču z dvignjeno ploščadjo) je zid iz kamenja, ki preprečuje bližnji hribini, da bi se ta porušila
in onemogočila prevoznost ceste. Na desni strani stoji osnovna šola, takoj za osnovno šolo pa
je postavljena občinska stavba. V neposredni bližini križišča z dvignjeno ploščadjo, stoji na
desni strani občinski stanovanjski blok, na levi strani pa je stanovanjska hiša. Mimo
stanovanjske hiše ni pločnika za pešce. Prav tako na križišču ni urejenega primernega prehoda
za pešce.
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Slika 25: Pogled na zožitev s centra proti križišču z dvignjeno ploščadjo (obstoječe stanje)

Slika 26: Razširitev v območju osnovne šole
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Slika 27: Pogled mimo osnovne šole in občinske stavne na obstoječe križišče

Slika 28: Pogled na cesto mimo osnovne šole proti zožitvi

Z novo prometno ureditvijo se odstranijo vsi pločniki tako, da so površine vse v enakem nivoju.
Zožitev ostane, saj ugodno vpliva na zmanjšanje hitrosti in povečanje voznikove pozornosti na
cestišče in promet. Ker se vsa nivojska nihanja izenačijo, dobimo mimo bližnje pekarne dodatni
prostor, kamor se lahko vozila umaknejo eden drugemu.
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Slika 29: Dodatni prostor za umikanje vozil v bližini pekarne

Ker se cesta v območju osnovne šole razširi, kar lahko povzroči povečanje hitrosti vozil, sem
se odločila, da na izhodu iz zožitve postavim javno razsvetljavo. Luč je postavljena 6 m za
zožitvijo, ravno dovolj, da lahko avtobus za prevoz osnovnošolcev normalno opravi svojo
vožnjo mimo luči in nadaljuje proti zožitvi. Luč na sredini ceste bo voznika, ki se pripelje iz
zožitve, usmerila rahlo proti osnovni šoli, kar lahko pozitivno vpliva na prometno varnost, saj
ima voznik svojo pozornost umerjeno na dogajanje okrog osnovne šole in ne toliko na nasproti
vozeča vozila.

Slika 30: Javna razsvetljava za povečanje varnosti

V območju osnovne šole se cesta zelo razširi, vendar bo to območje precej prometno. Prav
tako pravila skupnega prometnega prostora dovoljujejo prehod pešcev čez cesto kjerkoli, kar
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lahko ugodno vpliva na varnost osnovnošolcev, saj vozniki vedo, da ni točnega pravila kje se
lahko gibljejo in kje ne.
Ker pa je osnovna šola prostor kjer želimo otroke izobraževati tudi o vsakdanjem življenju in
pravilih, sem se odločila, da so parkirišča okoli osnovne šole nakazana z drugačnim
tlakovanjem. Prav tako je z drugačnim tlakovanjem nakazan prostor za avtobus.

Slika 31: Z drugačnim tlakovanjem nakazani prostori za vozila

Ker sem z odstranitvijo pločnikov pridobila veliko prostora, sem se odločila, da le tega vseeno
omejim na drugi strani, ko vozila vstopajo v območje osnovne šole. To sem naredila tako, da
sem na koncu osnovne šole uredila drugačne vrste tlakovanje v obliki polkroga. Na tem
polkrogu so postavljene klopi, kjer lahko osnovnošolci čakajo na prevoze. Avtobusno
postajališče za osnovnošolski avtobus je postavljeno zraven klopi za čakanje.
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Slika 32: Izvoz iz območja osnovne šole

V območju prehoda iz območja skupnega prometnega prostora v območje cone 30, se uredi
križišče z dvignjeno ploščadjo. Samo križišče sem opisala že v prejšnjem poglavju. Skupni
prometni prostor do križišča poteka tako, da se do križišča, kjer se uradno spremeni prometni
režim, počasi dvigujejo klančine, ki se na koncu na križišču spremenijo v pločnike. Na križišču
so pločniki dvignjeni 12,5 cm. Da ni naklon klančin prevelik in da nimamo stopnice, se klančine
začnejo dvigovati 15 m pred križiščem. S tem poskrbimo za zvezen prehod med območjema.

Slika 33: Pogled od občinske stavbe proti osnovni šoli (vidne klančine)
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4.6.4 Območje od centra Ljubnega ob Savinji proti T križišču z zamikom osi
Celotno območje od centra do T križišča poteka v naklonu. Na desni strani (gledano iz centra
Ljubnega proti T križišču) je večji prostor namenjen parkirišču za cerkev, banko, muzej,
gostišče… Ob strani občinske stavbe v kateri sta muzej in banka, so prav tako parkirišča,
urejena tako, da so vozila parkirana rahlo v naklonu. Po klancu navzdol, v smeri proti T križišču,
poteka cesta, od katere se odcepijo privatni dovozi do bližnjih hiš. Na levi strani (gledano iz
centra proti T križišču, je urejen pločnik za pešce, na desni strani pa pločnika sploh ni.

Slika 34: Pogled iz centra proti spodnjemu delu Ljubnega ob Savinji

36

Ošep, U. 2019. Prometna ureditev Ljubnega ob Savinji po načelu skupnega prometnega prostora.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gradbeništvo.

Slika 35: Parkirišče pred cerkvijo

Slika 36: Pogled po klancu navzdol
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Slika 37: Obstoječe T križišče

Z novo ureditvijo v skupni prometni prostor, se parkirišče, ki je urejeno ob strani muzeja in
banke, uredi tako, da je horizontalno, torej vozila ne bodo parkirana v naklonu. Zato se uredi
stopnica, ki pa jo zavarujemo z leseno ograjo. Dodatna ograja, ki razmejuje cesto na parkirišče
pri cerkvi in parkirišče, ki je urejeno ob strani, povzroči dodatno zmanjšanje hitrosti in
povečanje pozornosti voznikov. Ker je na tem delu Ljubnega vedno parkiranih veliko vozil, se
del namenjen parkiranju posebej označi z drugačno vrsto tlakovanja. Sami parkirni prostori se
prav tako označijo z drugačno vrsto tlakovanja v obliki ravne črte, po pravilih iz TSC označbe
na vozišču oblika in mere. Točna parkirna mesta označimo zato, da je še vedno možno
parkirati kar se da največ vozil na tem prostoru, saj je prostorska stiska s parkirišči že tako ali
tako velika.
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Slika 38: Pogled na parkirišče ob strani muzeja in banke

Na obstoječem parkirišču pri cerkvi se uredi drugačne vrste tlakovanje za območje parkiranja
in za območje cestišča, zaradi prostorske stiske s parkirišči. Na obstoječem parkirišču ob
stanovanjski hiši, se uredi parkiranje pod kotom 30⁰. S tem pridobimo 2 parkirni mesti. Prav
tako se na delu okrog parkirišča uredi zelene površine, da razbijemo monolitnost tlakovanja.

Slika 39: Pogled na parkirišče ob cerkvi

Na območju kjer cesta poteka po klancu, se odstranijo vsi pločniki. Zaradi odstranitve pločnikov
in pridobitve dodatne širine ceste, bi lahko vozniki vozili hitreje, kar se dogaja na obstoječem
stanju že danes, saj na tem delu ni nobene ovire. Zaradi tega se na novi ureditvi po sredini
klanca postavi dva otoka v isti višini kot je cestišče v obliki elipse, na katerih stoji javna
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razsvetljava in dekorativno rastlinje. Na otoku, ki je bližje T križišče je več prostora, zato se
nanj postavi tudi dve klopi, kar pešcem še dodatno sporoča, da lahko gredo čez cesto.

Slika 40: Pogled na novo ureditev po klancu navzdol

Slika 41: Večji otok s klopmi za počitek

Na območju T križišča, se podobno kot pri dvignjeni ploščadi, začnejo počasi dvigovati
klančine, ki na križišču postanejo pločniki. V križišču dva polkroga dvignjena za 12,5 cm
preprečujeta ravno vožnjo skozi križišče. Na polkrogih je postavljeno zelenje, da je preprečen
neposredni pregled skozi križišče. Celoten ukrep zelo zmanjša hitrost vozil in voznike pripravi
na novo prometno ureditev. Po celotnem klancu je postavljena lesena varovalna ograja.
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Slika 42: Pogled na spremembo prometnega režima v križišču

Slika 43: Pogled na T križišče s cone 30

4.6.5 Obvoz za tovorna vozila
V območju skupnega prometnega prostora, si ne želimo imeti tovornega prometa, razen za
potrebe dostave. V izogib temu, se za tovorna vozila, ki želijo priti preko centra Ljubnega ob
Savinji do višje ležečih predelov občine Ljubno, uredi obvoz. Obvoz se uredi po že obstoječi
gozdni cesti, saj so tovorna vozila namenjena predvsem prevozu lesa iz bližnjih kmetij, ki se
ukvarjajo predvsem z gozdarstvom.
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Za obvoz, morajo tovorna vozila peljati po obstoječi cesti Cesta v Rastke v smeri proti
Rastkam, kasneje pa morajo zaviti na cesto, ki vodi v Ter. Od križišča naprej, se morajo držati
glavne smeri LC 221021 [2], ki jih pripelje do priključka na glavno cesto R1 225/1248 [2], ki
povezuje Mozirje in Logarsko dolino.
Prostorski prikaz ceste za obvoz je prikazan na sliki spodaj.

Slika 44: Prostorski prikaz ceste za obvoz tovornih vozil [2]

Za potrebe ceste za obvoz, se cesto asfaltira in utrdi, postavi se varnostne ograje. Prav tako
se pred prihodom v območje skupnega prometnega prostora uredi jasno signalizacijo, ki
voznikom tovornih vozil sporoča, da morajo vožnjo nadaljevati po drugi poti.
Tovorna vozila lahko po območju skupnega prometnega prostora vozijo le izjemoma z
namenom dostave. Čas dostave določi občina. Izven časa dostave tovornim vozilom ni
dovoljen vstop na območje nove prometne ureditve.
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Zaključek

Pri pisanju diplomske naloge, sem naletela na kar nekaj ovir glede umestitve skupnega
prometnega prostora na obravnavano območje. Za potrebe izgradnje krožnega križišča, bi bilo
potrebno odstraniti dva objekta, kar ni najboljša rešitev za lastnike objektov, tudi če ti objekti
trenutno niso naseljeni. Prav tako se sprašujem kako bi v praksi delovale vse te rešitve skupaj,
saj so nekatere od teh (ciljam predvsem na skupni prometni prostor in T križišče z
zamaknjenimi osmi) precej nove za Slovenijo. V Sloveniji imamo do sedaj urejeno eno ulico,
ki naj bi bila skupni prometni prostor (Slovenska cesta, Ljubljana), vendar z vsemi obstoječimi
robniki in problematiko s kolesarji ni najbolj zgleden primer takšne vrste ureditve.
Menim, da bi bila rešitev ne glede na vsa obstoječa vprašanja ugodna, saj se v državah, ki
takšne rešitve uporabljajo že dalj časa izkaže, da območja urejena v skupni prometni prostor,
beležijo povečano prometno varnost. Za manjši kraj kot je Ljubno ob Savinji, ki se želi turistično
razvijati, je prometna varnost ključnega pomena. Prav tako je ureditev vizualno privlačna.
Znani so primeri, kjer že sama oblika ceste (cesta v obliki srca v okolici Maribora) ali ureditev
ceste privablja turiste. V nalogi sem v centru Ljubnega ob Savinji uredila odprt prostor, ki daje
Občini veliko svobode. Ta prostor lahko Občina izkoristi za veliko aktivnosti, ki bodo ugodne
tudi za okoliške prebivalce.
Vprašala sem se, če bi bila prometna ureditev na tem območju smiselna. Glede na vse
prednosti ki jih prinaša, menim da bi bila. Prav gotovo bi bila ureditev za Občino Ljubno velik
strošek, vendar bi na obravnavanem območju zelo izboljšali prometno varnost, kar govori v
prid takšni prometni ureditvi.
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(Pridobljeno 14. 05. 2019.)
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Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 03.341:2011 Krožna križišča. Ljubljana:
Ministrstvo za promet.
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Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Podatki o prometu. Ljubljana:
Ministrstvo za infrastrukturo.
http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/podatki_o_pro
metu/ (Pridobljeno 14. 08. 2019.)

[6]

Pravilnik o avtobusnih postajališčih. Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27.12.2011.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/106702
(Pridobljeno 14. 08. 2019.)

[7]

Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 02.401:2010 Označbe na vozišču oblika in
mere. Ljubljana: Ministrstvo za promet.

[8]

Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje
prometa. Ljubljana: Ministrstvo za promet.

[9]

Tehnična specifikacija za javne ceste TSC 02.203:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje
prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih. Ljubljana: Ministrstvo za promet.

[10]

Pravilnik o projektiranju cest. Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010 časopis
veljaven na dan: 21.1.2014.
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PRILOGE
PRILOGA A.1: Tloris krožnega križišča
PRILOGA A.2: Prerez A-A
PRILOGA A.3: Račun stopnje izkoriščenosti krožnega križišča za stanje danes
PRILOGA A.4: Račun stopnje izkoriščenosti krožnega križišča za stanje čez 20 let
PRILOGA A.5: Izračun potrebne postajne dolžine
PRILOGA A.6: Tloris postajališča in parkirišča
PRILOGA B.1: Prerez B-B
PRILOGA B.2: Tloris dvignjene ploščadi
PRILOGA C.1: Tloris T križišča z zamikom osi
PRILOGA C.2: Prerez C-C

