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IZVLEČEK
Večina motornega prometa, ki je prej bremenila hitre ceste se je premaknila na novozgrajene
avtoceste. Ker so se prometne obremenitve hitrih cest zmanjšale, so ceste padle v drugo
kategorijo in so sedaj označene kot regionalne ceste. S tem so na nekaterih mestih stare
pomembne medkrajevne povezave ostale nedotaknjene. Med te ceste spada tudi R2- 448.
Nekateri odseki na cesti so že obnovljeni, na preureditev pa še vedno čaka odsek 0224, ob
katerem leži Turistični kompleks Otočec. Na obeh straneh regionalne ceste potekata tudi
lokalni cesti, ki se neposredno priključujeta na območje kompleksa. V diplomski nalogi
obravnavam vse obstoječe cestne povezave na tem območju in jih poskušam izboljšati. V
prostor sem umestila površine za pešce, ki jih sedaj ni, in poskrbela za kolesarje. Na
območju priključkov na regionalno cesto sem s pomočjo programa AutoCAD na ortofoto
posnetke pripravila tri predloge, ki bi izboljšali sedanje stanje poteka prometa. Na obstoječih
makadamskih površinah ob cesti pa sem poskrbela za površine za mirujoč promet.
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ABSTRACT
The majority of motor traffic that used to be a burden on the express lanes has relocated to
the newly built highways. Because the traffic burden on the express lanes decreased, the
express lanes fell under the second category and are now labelled as regional roads. In
some areas the old important long-distance connections remained untouched and R2-488 is
one of them. Some of the sections of the road have already been renovated, but the section
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complex. In the dissertation I examine all of the existing road connections in this area and try
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1

UVOD

Otočec je zelo kulturno in turistično razvito naselje, ki leži v občini Novo mesto. Poseben
predel, ki pa je najbolj poznan je območje Turističnega kompleksa Otočec. Ta zajema grad,
kamp, golf igrišče, hotel, restavracije, itd. . Glede na razvitost in razgibanost ponudbe, ki jo
nudi kompleks, pa so dostopi do teh objektov in povezave med njimi v zelo slabem stanju in
večinoma neprimerne za nemotorizirane udeležence v prometu.
Mimo Otočca je po sedanji cesti R2-448 včasih potekala t.i. cesta bratstva in enotnosti, ki je
predstavljala pomembno povezavo za bivšo Jugoslavijo. Kategorizirana je bila kot hitra cesta
HC-H1. Ta je bila v tistih časih zgrajena za nizke prometne obremenitve, ker pa se je osebni
in tovorni promet z leti povečeval, je te posledice hitro občutila tudi cesta. Cesta je bila
potrebna obnove, vendar so se poslužili druge rešitve - izgradnje avtoceste, ki pa poteka
vzporedno z zgoraj omenjeno regionalno cesto.
Dolenjski avtocestni krak AC-A2, ki povezuje Ljubljano z mejnim prehodom Obrežje, so
začeli graditi leta 1989 in je bil v celoti dokončan leta 2010. Priključek Lešnica – Kronovo, ki
se navezuje na Turističen kompleks Otočec pa so začeli graditi leta 2006 in je bil dokončan
leta 2008. Ker so se prometne obremenitve, ki so bile pred izgradnjo avtoceste
koncentrirane na hitro cesto zmanjšale, so zato kategorijo ceste iz hitre ceste HC-H1
spremenili v regionalno cesto drugega reda R2-448. Ker cesta ni bila več ena glavnih
povezav, je ta nekako zamrla, saj se njeno stanje ni spremenilo in je v dokaj slabem stanju.
Ob severni in južni strani regionalne ceste potekata lokalni cesti. LC 295311 se nahaja južno
od RC in predstavlja povezavo med Dolenjim Kronovim in Lešnico. Na severni strani RC pa
poteka LC 295313 in povezuje Gorenje Kronovo in Lešnico. Obe cesti se preko podvoza
neposredno navežeta na RC in TKOTO. Vse tri ceste in njihove povezave oz. priključki so
potrebni preureditve in obnove.
Namen diplomske naloge je, da poiščemo najbolj idealno rešitev za priključevanje
turističnega območja na regionalno cesto, tako, da bo promet bolj varen za vse udeležence v
prometu. Ob tem moramo razmisliti tudi o razvoju območja in posledično povečanja
prometnih obremenitev.

2
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2

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBMOČJA

Objekti, ki se navezujejo na območje in bodo obravnavani v tej diplomski nalogi so prikazani
na spodnji sliki, širša situacija pa je podana v prilogah.

Slika 1: Prikaz ureditvenega območja

2.1 Regionalna cesta R2-448
Povezovalna cesta R2-448 na odseku 0224 povezuje naselji Otočec – Kronovo. Odsek je
dolg 2115 m. Cestišče je sestavljeno iz dveh voznih pasov širine 4 m. Bankine ponekod ob
cestišču ni več oz. je popolnoma zatravljena. Vozna pasova sta ločena s polno črto. Omejitev
hitrosti je na območju turističnega kompleksa omejeno z hitrostjo 80 km/h. Čeprav je ta
cesta ena glavnih tras za treninge kolesarjev, ob cesti ni urejenih nobenih hodnikov za
kolesarje ali pešce. Avtobusne postaje na tem območju ni, čeprav avtobusi, ki vozijo v smeri
Novega mesta ustavljajo kar na neobratujoči bencinski črpalki. Asfaltno vozišče na celotnem
odseku je poškodovano in pokrpano, zato bi bila potrebna vsaj preplastitev, če ne že celotna
obnova zgornjega ustroja, z željo po dolgoročnih manjših stroških obnove ceste. Del odseka
0224 (od stacionaže km 1+523 do km 2+115) je bil že obnovljen.
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Slika 2: Stanje regionalne ceste v območju priključkov pred izgradnjo avtocestnega priključka Kronovo
Vir: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=435126&page=19, 2016

Slika 3: Stanje regionalne ceste v območju priključkov danes

30
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2.2 Priključka na regionalno cesto
Turističen kompleks se na regionalno cesto iz severne in južne strani ceste navezuje preko
dveh priključkov. Za omenjena priključka je bilo izvedeno ročno štetje prometa, rezultati pa
bodo prikazani v nadaljevanju. Med štetjem je bilo opaženo, da priključka nista izvedena
pravilno, saj vozniki ne upoštevajo prometne signalizacije in kršijo cestne predpise, zato bi
bili nujno potrebni ukrepi, ki bi stanje izboljšali. Najbolj pogoste kršitve so prikazane na
spodnji sliki.

Slika 4: Kršitve prometnih predpisov so označene z rdečo barvo

Slika 5: Priključek v smeri Novega mesta
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Slika 6: Priključek v smeri Kronovega

2.3 Lokalna cesta LC 295311 in javna pot JP 798961
Cesta poteka ob levem bregu reke Krke in povezuje naselja Lešnica - Otočec - Dolenje
Kronovo. Na priključku se cesta razdeli na javno pot v smeri Kronovega in lokalno cesto v
smeri Novega mesta, kot je prikazano na sliki 1. Cesta je malo prometna, kar pomeni, da
ima PLDP < 5000 vozil/dan. Omejitev hitrosti v naseljih je 50 km/h, izven naselij pa 90 km/h.
Prečni profil ceste je sestavljen iz dveh voznih pasov širine 2,50 m ter bankine na vsaki strani
vozišča širine 0,25 m. Cesta JP 798961 je povezana s cesto LC 295313 z dvema
podvozoma pod R2- 448. Prvi podvoz se nahaja na stacionaži km 1+381, drugi pa na
stacionaži km 0+ 0013.
Voziščna konstrukcija je v zelo slabem stanju, poškodbe na vozišču redno krpajo, kar še
poslabša stanje ceste. Znotraj turističnega območja na omenjeni cesti površine za pešce in
kolesarje niso ustrezno urejene.
2.4 Lokalna cesta LC 295313
Lokalna cesta LC 295313 povezuje vas Gornje Kronovo in Turističen kompleks Otočec. V
okviru kompleksa se cesta preko priključkov naveže na regionalno cesto. Omejitev hitrosti v
naseljih je 50 km/h, izven naselij pa 90 km/h. Prečni profil ceste je sestavljen iz dveh voznih
pasov širine 2,50 m ter bankine na vsaki strani vozišča širine 0,25 m. Z že zgoraj
omenjenima dvema podvozoma pa je povezana tudi z prej omenjeno lokalno cesto in javno
potjo. Cesta je prav tako malo prometna.

6
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2.5 Površine za mirujoč promet
Na območju je označena le ena parkirna površina, pa vendar se vozniki poslužujejo še dveh
površin, ki pa niso ustrezno označene in niso namenjene parkiranju. Za lažji opis so v
nadaljevanju posamezna parkirišča označena z P1, P2, P3 in P4.

2.5.1

Parkirišče pri neobratujočem bencinskem servisu- P1

Asfaltiran prostor, je bil pred izgradnjo nove avtoceste, namenjen delovanju bencinskega
servisa, ki tam stoji še danes, vendar ne obratuje več. Prostor so ogradili z betonskimi
odbojnimi ograjami in sedaj služi predvsem parkiranju tovornjakov. Prostor nima označenih
parkirnih mest, prometna signalizacija pa je povsem neustrezna, saj je izvoz za bencinsko
črpalko še vedno odprt in se vozniki prosto vozijo skozi to površino.
Del te površine, ki je problematična, so želeli rešiti na ta način, da so na parkirišče namestili
drevesa. Začasna rešitev, ki bi preprečila parkiranje tovornjakov je sicer uspešna, vendar pa
premalo učinkovita, saj drevesa ne preprečujejo parkiranja za osebna vozila. Velikost
površine, ki bi jo lahko izrabili za parkiranje je približno 4700 m2.

Slika 7: Parkirišče P1
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Slika 8: Začasna ureditev za onemogočanje prakiranja tovornih vozil

2.5.2

Parkirišče pri gradu – P2

Makadamsko parkirišče se nahaja na levem bregu reke Krke poleg lokalne ceste LC 295313.
Parkirišče ni ustrezno ločeno od ceste. Namenjeno je parkiranju osebnih vozil, parkirna
mesta niso označena. Parkiranje za rekreacijska vozila je prepovedano. Velikost parkirišča je
približno 1772 m2.

Slika 9: Parkirišče P2
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2.5.3

Parkirišče pod hotelom – P3

Makadamska površina, ki leži pod hotelom Otočec je namenjena parkiranju gostov.
Parkirišče običajno ni zasedeno, saj nima ustreznih dostopov do hotela, prav tako hodniki za
pešce niso urejeni. Velikost površine je 940 m2.

Slika 10: Parkirišče P3

2.5.4

Parkirišče pri obratujoči bencinskem servisu – P4

Parkirišče je namenjeno parkiranju za stranke bencinskega servisa in restavracije šoferska.
Parkirišče sicer normalno funkcionira in na nje ni večjih posebnosti. Problem povzroča edino
izvoz iz bencinskega servisa, v katerega prosto zavijajo osebna vozila iz priključka, kljub
obvezni smeri, kar je prikazano na sliki 4.
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Slika 11: Parkirišče P4

2.6 Površine za pešce in kolesarje
Znotraj turističnega kompleksa ni urejenih površin, ki bi zagotavljale varnost pešcev in
kolesarjev. Za prehod iz ene strani regionalne ceste na drugo naj bi služil podhod, ki pa ga
ljudje ne uporabljajo, saj morajo opraviti daljšo pot, zato raje prosto prečkajo regionalno
cesto, na kateri pa je dovoljena hitrost 90 km/h. Površine za kolesarje niso označene, zaradi
poškodovanega vozišča pa ceste niso najbolj primerne za uporabo le-teh.

10
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Slika 12: Obnašanje nemotoriziranih udeležencev v prometu

3

ŠTETJE PROMETA

Štetje prometa na cestnih odsekih ali na specifičnih lokacijah se izvajajo za pridobivanje
podatkov o prometnih obremenitvah in nam služijo kot osnova za projektiranje in
dimenzioniranje cest in križišč. Štetje prometa se lahko izvaja z avtomatskimi števci ali pa
ročno. Avtomatske števce uporabljamo predvsem za štetje na cestnih odsekih, saj delujejo
24 ur na dan skozi celo leto. Ročno štetje pa običajno izvajamo na križiščih ali priključkih po
posameznih smereh v času, ko je prometno mesto najbolj obremenjeno.
3.1 Avtomatski števec
Avtomatski števec tipa QLD6 Gorenje Kronovo se nahaja na stacionaži km 2 + 115 na
cestnem odseku Otočec- Kronovo. Iz podatkov Direkcije republike Slovenije za infrastrukturo
so bili za leto 2014 odvzeti podatki za to števno mesto in s prikazani v spodnji tabeli.
PLDP

Motorji Osebna

Avtobusi

vozila

Lah.tov.

Sr.tov.

Tež.tov.

Tov.

< 3,5 t

3,5-7t

Nad 7t

s

Vlačilci

NOO

19

58

prik.
6.029

44

5.540

27

314

32

39

14

Tabela 1: Podatki o prometni obremenitvi RC iz števca

3.2 Ročno štetje
Ročno štetje prometa na priključkih A in B sem izvajala v sredo, 22.6.2016. Pridobljeni
rezultati niso ključnega pomena, saj je prometna obremenitev na njih zelo majhna, so pa
vseeno prikazani spodaj. Ko sem štela promet, vozil, ki so kršila prometne predpise
(napačno zavijanje) nisem upoštevala
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A

B

C

D

OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL
5:30

2

23

4

5

5:45

9

13

3

1

6:00

9

13

3

1

6:15

10

21

1

6:30

15

19

3

6:45

10

12

2

7:00

8

11

7:15

6

10

7:30

10

18

7

5

7:45

4

13

5

6

8:00

9

12

7

8:15

5

3

3

8:30

5

7

6

1

1

1

7
9
1

3

5
7
2

1

4
4

1

3

Tabela 2: Rezultati štetja prometa za določitev jutranje konice

A

B

C

D

OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL OA BUS TOV VL
12:30

10

12:45

4

13:00

6

9

8

9

6

7

10

6

9

13:15

4

1

5

3

13:30

15

18

6

7

13:45

10

12

2

5

14:00

9

6

5

14:15

3

7

8

5

14:30

8

14

12

9

14:45

10

11

8

3

15:00

9

15

6

15:15

4

9

7

5

15:30

8

12

4

5

1

1

1

1

1

Tabela 3: Rezultati štetja prometa za določitev popoldanske konice

7

2

4

12
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4

PREGLED PROMETNIH NEZGOD

S pomočjo spletne aplikacije, ki jo upravlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost
prometa, sem pridobila podatke o prometnih nesrečah, ki so se zgodile v zadnjih petih letih
na obravnavanem odseku regionalne ceste. Na območju turističnega območja v tem času ni
bilo kakšnih hujših prometnih nesreč.
Če bi iskali rezultate za več kot 5 let, bi videli, da je bilo število prometnih nesreč bistveno
večje. Na rezultat ne bi vplivalo le daljše časovno obdobje ampak tudi to, da je bilo pred
izgradnjo avtoceste bistveno več prometa.

Slika 13: Prikaz prometnih nesreč
Vir: http://nesrece.avp-rs-si/ , 2016
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5

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU TURISTIČNEGA KOMPLEKSA OTOČEC

Odlok o ureditvenem načrtu Turističnega kompleksa Otočec (TKO-1) je občina Novo mesto
izdala že leta 2000, prve spremembe in dopolnitve za ta odlok so bile sprejete leta 2002,
zadnje pa v oktobru 2015. V nadaljevanju je narejen povzetek odloka.

Slika 14: Območje Turističnega kompleksa Otočec v OPPN - ju občine Novo mesto
Vir: http://www.geoprostor.net/piso , 2016

V (TKO-1) so v skladu s prostorskim načrtom občine Novo mesto predvideni naslednji posegi
v prostor:
- širitev hotela Šport na zahod in severozahod,
- gradnja večje dvorane severovzhodno od hotela Šport,
- možnost izgradnje drugega objekta na mestu sedanje AMZ baze v primeru premestitve lete na drugo lokacijo ,
- namestitev montažne strehe nad dve teniški igrišči,
- ureditev termalne riviere zahodno od obstoječega hotela,
- dograditev in obnova Šoferske restavracije,
- ureditev parkirnih površin na južni strani hotela (sedaj makadamska površina) – zgoraj P3,

14
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- ureditev in izgradnja parkirne hiše južno od obstoječega hotela ,
- ureditev sedaj makadamskega parkirišča na levem bregu reke Krke.

Slika 15 : Lega obstoječih objektov na Turističnem kompleksu Otočec

Glede na zgoraj naštete predloge pa je potrebno urediti tudi cestno infrastrukturo, ki je prav
tako opisana v TKO-1.
Z odlokom so na cesti R2-448 na odseku 0223 in 0224 dovoljene manjše preureditve in
vzdrževalna dela. Ureditev cestnega omrežja se razdeli na dve fazi. V prvi fazi se poskrbi za
izboljšanje kvalitete vozišča, zagotovitev površin za pešce in izgradnjo avtobusnih
postajališč. V drugi fazi se razdeli prometne tokove na hotelske in krajevne. V okviru ureditve
je predvidena tudi izdelava študije prometne varnosti in kapacitetna študija. Vsi cestni
priključki morajo biti izvedeni pravokotno na os ceste, zagotavljati morajo preglednost,
izvedeni pa morajo biti v niveleti z javno cesto. Maksimalni vzdolžni nagib priključka je 6%.
Na mestu bencinskih servisov, ki se nahajata ob zgoraj omenjeni cesti je možna
rekonstrukcija, rušitev objektov in novogradnja objektov, ki bi se vključevala v turističen
kompleks.
Predvidena je izgradnja podzemne pakirane hiše pod parkom hotela, z minimalno dvema
etažama, ki bi zadoščala za minimalno 100 parkirnih mest. Za ostale površine za mirujoči
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promet je z odlokom predvidena uporaba naravnih materialov, oporni zidovi in podobno pa
naj bodo zgrajeni ali obloženi s kamnom.
Po odloku je na parkirišču P3 predvidenih 150 parkirnih mest za osebna vozila in 5 parkirnih
mest za avtobuse. Prav tako je ob obstoječih teniških igriščih predvidena nova ureditev
parkirišča z 10 parkirnimi mesti. Makadamska površina na levem bregu Krke P2- se zatravi,
obstoječa vegetacija se ohrani . S tem se na tej površini zagotovi 34 parkirnih mest. Poleg
parkirišč za dvosledna vozila se zagotovi še parkirna mesta za enosledna vozila ter parkirna
mesta za funkcionalno ovirane osebe.
Notranje ceste so tiste, ki povezujejo objekte v ureditvenem območju. Projektirajo se na
njihovo pomembnost. Notranje ceste razdelimo na:
-

napajalne ceste, ki povezujejo posamezne dele kompleksa, na njih promet ni
dovoljen( samo za dostavo), računska hitrost je 15 km/h

-

napajalne ceste, ki služijo napajanju parkirišč in medsebojni povezavi s parkirišči;
dovoljeno za osebni promet in avtobusni interni promet.

Normalni prečni profil notranjih cest:
-

vozni pas 2 x 2,50 m = 5,00 m

-

enostranski hodnik za pešce: 1 x 1,60 m = 1,60 m

-

bankine 2 x 0,50 m = 1,00 m

Skupaj = 7,60 m

Pri načrtovanju kolesarskih poti moramo upoštevati predvideno kolesarsko povezavo G19:
Sevnica – Mokronog – Trebelno – Škocjan- Šmarješke Toplice – Novo mesto, znotraj
območja pa zagotoviti ustrezen nivo prometne varnosti.
V okviru odloka je poskrbljeno tudi za pešce. Predvidena je izgradnja hodnikov za pešce oz.
ustreznih pešpoti. Južno in severno stran, ki ju ločuje regionalna cesta R2-488 pa se poveže
z izgradnjo hodnika za pešce nivojsko na galeriji ločeno od cestišča. Pešpoti morajo biti
opremljene z urbano opremo.
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IDEJNA ZASNOVA UREDITVE OBMOČJA

V zasnovi se uporabi nekatere predloge, ki so opisani v odloku o ureditvenem načrtu v
Turističnem kompleksu Otočec in njegovih spremembah in dopolnitvah. Poleg tega se
upošteva vse veljavne pravilnike s področja načrtovanja infrastrukture in prometa, ki so v
veljavi v Sloveniji.
Izven območja se na regionalni cesti v vseh treh variantah ohrani že predpisana hitrost, in
sicer 90 km/h, znotraj območja pa se zaradi novega prometnega režima hitrost spremeni.
Prečni profil ceste zunaj turističnega območja se prav tako ohrani za vse ceste.
Vsem trem situacijam je skupna odstranitev ne obratujočega bencinskega servisa.
Za zagotavljanje večje prometne varnosti se poišče možne načine priključevanja lokalnih
cest na zgoraj omenjeno regionalno cesto. V ta namen sem s programom AutoCad izdelala
tri variante ureditve območja, ki se mi zdijo najbolj primerne.
6.1 Varianta 1- izvedba krožnega križišča

Po Tehničnih specifikacijah za ceste ( TSC 03.341: 2011) je kožno križišče, križišče kjer
prednostna cesta poteka 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. Glede na število pasov v krožnem vozišču
razdelimo krožišča na enopasovne in večpasovne.
Krožno križišče je običajno najboljša rešitev za razporeditev prometa, vendar pa moramo
imeti za njegovo postavitev dovolj prostora, poleg tega pa teren ne sme biti preveč strm,
zaradi omejitve nagibov.
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Slika 16: Osnovni sestavni elementi krožnega križišča
Vir: TSC 03.341: 2011

Krožno križišče se izvede na vzhodni strani od obratujočega bencinskega servisa. Krožišče
ima 4 krake. Zunanji premer krožišča je 20 m. Za nemoteno obratovanje bencinskega
servisa se na kraku D v smeri Novega mesta izvede razširitev vozišča. Na površini
neobratujočega bencinskega servisa se izvede parkirišče namenjeno parkiranju tovornjakov,
avtobusov in osebnim vozil, ki ima omogočen direkten izvoz na regionalno cesto v smeri
Novega mesta. Prometne obremenitve na trenutnih priključkih so zelo majhne, kar je
razvidno tudi iz štetja prometa. Najbolj obremenjena je GPS.
Izdelala sem prečni prerez skozi središče krožišča, da bi prikazala nagib terena in je podan v
prilogah. Na kraku A od središča krožišča pa do skrajnega roba lokalne ceste na razdalji
65,30 m je višinska razlika 2,40 m, kar predstavlja skoraj 3,70 % naklon. Ker je v TSC
03.341: 2011 maksimalni vzdolžni naklon priključka na krožišče s = 3 %, bi bilo v tem primeru
potrebno izdelati manjši nasip. Krožno križišče v taki obliki bi bilo potem možno izvesti.
Detajlna prometna in gradbena situacija krožnega križišča je podana v prilogah.
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Slika 17: Predvideno krožno križišče

6.2 Varianta 2 – izdelava novih cestnih priključkov
Ta varianta je oblikovana s pomočjo Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste ( PCP).
Prometne obremenitve po priključkih so trenutno zelo majhne in na samo cesto nimajo ne
vem kakšnega vpliva, zato se izbere okvirne dimenzije, ki so podane v pravilniku.
Priključka na cesto sta že izvedena, vendar pa sta neustrezno označena, saj vozniki na
območju ne upoštevajo prometnih predpisov ( prikazani na sliki 4), zato je potrebno izvesti
ukrepe, ki bodo bolj varni za udeležence v prometu. Priključka bosta v nadaljevanju
označena kot priključek A in priključek B.
Za promet v obe smeri, tako za Novo mesto, kot tudi Kronovo se omogoči levo zavijanje na
SPS, brez uvedbe dodatnih pasov za zavijanje. S tem ukrepom je potrebno zmanjšati
predpisano hitrost iz 90km/h na 60 km/h, da se s tem omogoči bolj varen promet. Nova
priključka sta izvedena na istih mestih kot prejšnja. Popravi se njuna oblika, na obeh
priključkih se omogoči levo zavijanje na GPS. Priključek B, ki je izveden na vzhodni strani
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bencinskega servisa se razširi in se mu doda pas za leve zavijalce po celotni dolžini, tako, da
je omogočeno levo zavijanje na zgornjo RC, kot tudi spodnjo LC.
Spremenjen je tudi prometni režim na obratujoči bencinski črpalki, ki je sedaj obratovala
samo za smer Kronovo. Na RC je sedaj omogočeno levo zavijanje na bencinski servis, prav
tako pa je urejen izvoz, ki omogoča zavijanje v smeri Novega mesta in Kronovega.
Z možnostjo levega zavijanja na vseh priključkih se na priključku A, ki je lociran zahodno od
bencinskega servisa se znebimo uporabe podvoza, ki je prej omogočal funkcionalnost
območja. Ta podhod se preoblikuje v površine, ki so namenjene nemotoriziranim
udeležencem v prometu.

Slika 18: Izdelava novih cestnih priključkov

6.3 Varianta 3 – ureditev obstoječih cestnih priključkov
Pri tej varianti se ohrani lokacija obstoječih priključkov. Spremeni se le oblika ločilnih otokov,
ki poskrbijo, da se kršitve prometnih predpisov, ki so prikazane na sliki 4 ne bi vršile.
Podhod v tem primeru ostane namenjen motornemu prometu, pri čemer se vozišče zoži, da
lahko poleg umestimo še pločnik. Problem, ki se pojavi pri zoženju vozišča je ta, da je naklon
nivelete velik in bi se s tem vidnost zmanjšala, kar pa bi lahko rešili s postavitvijo ustrezne
vertikalne prometne signalizacije.
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Slika 19: Ureditev obstoječih cestnih priključkov

6.4 Zasnova površin za mirujoč promet
Površine glede na način parkiranja delimo na:
-

poševno parkiranje ( pod kotom 30° , 45° ali 60°)

-

pravokotno parkiranje

-

parkiranje ob cesti

Površine za mirujoč promet so zasnovane s pomočjo priročnika Neufert : Projektiranje v
stavbarstvu in TSC 02.401: 2010 Označbe na vozišču, oblika in mera.
6.4.1

Parkirišče pri neobratujočem bencinskem servisu – P1

6.4.1.1 Varianta 1
Parkirišče se izvede na delni površini in je namenjeno parkiranju tovornih in osebnih vozil in
avtobusov. Površina se v celoti asfaltira, zagotovi se minimalni prečni nagib 0,5%. Parkirišče
ima 15 parkirnih mest, ki so izvedena poševno pod kotom 60° imajo dimenzije 12,75 m x
4,00 m. Širina prometnega pasu je najmanj 7,50 m. Na parkirišču se nahaja tudi 5 parkirnih
mest za osebna vozila, ki so dimenzij 2,50 m x 5,50 m. Uvoz na parkirišče je na severni
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strani, direkten izvoz v smeri Novega mesta pa je na jugu parkirišča in se direktno navezuje
na regionalno cesto. Izvoz v smeri Kronovega je prepovedan.

Slika 20: Dimenzije parkirišča P1- varianta 1

6.4.1.2 Varianta 2 in varianta 3
Parkirišče se izvede na delni površini in je namenjeno parkiranju tovornih in osebnih vozil in
avtobusov. Površina se v celoti asfaltira, zagotovi se minimalni prečni nagib 0,5%. Parkirišče
ima 8 parkirnih mest za tovornjake, ki so izvedena poševno pod kotom 45° imajo dimenzije
11,50 m x 4,00 m. Širina prometnega pasu je najmanj 6,50 m. Na parkirišču se nahaja tudi
7 parkirnih mest za osebna vozila, ki so dimenzij 2,50 m x 5,50 m. Uvoz na parkirišče je
izveden preko obstoječega priključka za bencinski servis, izvoz pa je izveden na LC 295313,
ki se nato preko cestnih priključkov naveže na RC. Iz severne strani je parkirišče od zgoraj
navedene LC ločen z betonsko montažno pregrado.
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Slika 21: Dimenzije parkirišča P1- varianta 2 in 3

6.4.2

Parkirišče pri gradu – P2

Parkirišče se izvede na obstoječi makadamski površini in se ga obloži s travnimi ploščami, ki
poskrbijo za naraven videz in ne izstopajo iz okolice. Ker je parkirišče izvedeni neposredno
ob reki Krki je potrebo poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje meteornih vod.
Parkirni prostori so glede na način parkiranja izvedeni pravokotno. Parkirišče je v celoti
namenjeno parkiranju osebnih vozil in ima kapaciteto 69 parkirnih mest, od tega sta dve
namenjeni parkiranju funkcionalno oviranih oseb. Dimenziji običajnih parkirnih mest sta 5,00
m x 2,30 m, parkirni mesti za invalide pa sta dimenzij 5,00 m x 3,60 m. Četudi površina ni
asfaltirana se po pravilniku o projektiranju cest na parkirišču zagotovi minimalni prečni nagib
0,5%. Upoštevana je minimalna širina prometnega pasu, in sicer 5,40 m. Parkirišče ima en
priključek na lokalno cesto.
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Slika 22: Dimenzije parkirišča P2

6.4.3

Parkirišče pod hotelom – P3

Parkirišče se izvede na obstoječi makadamski površini. Zagotovi se povezava z obstoječim
parkiriščem, ki se nahaja na severni strani P3. Površina se asfaltira, zagotovi se minimalni
prečni nagib 0,5%. Zagotovljenih je 140 parkirnih mest za osebna vozila in 4 parkirna mesta
za avtobuse. Parkirna mesta za osebna vozila so po načinu parkiranja izvedena pravokotno,
parkirna mesta za avtobuse pa so izvedena poševno pod kotom 45°. Dimenziji običajnih
parkirnih mest sta 5,00 m x 2,00 m, parkirna mesta za avtobuse pa so dimenzij 11,50 m x
4,00 m. Širina prometnega pasu pri parkiranju osebnih vozil je 5,40 m, pri parkiranju
avtobusov pa je širina večja od minimalne ( 7,50 m).
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Slika 23: Dimenzije parkirišča P3

6.4.4

Parkirišče pri obratujočem bencinskem servisu – P4

Parkirišče je v vseh treh variantah enako. Izvede se na obstoječih površinah za parkiranje.
Pravokoten način parkiranja se spremeni v poševnega pod kotom 60°. Parkirnih mest je 17
in so dimenzij 5,3 m x 2,3 m. Ob robu bencinskega servisa se izvede še 4 parkirna mesta, ki
so po načinu parkiranja pravokotna in so dimenzij 5,5 m x 2,5 m.
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Slika 24: Dimenzije parkirišča P4

6.5 Zasnova površin za kolesarje in pešce
Površine za kolesarje je potrebno zasnovati premišljeno, saj je kolesar tisti, ki vlaga fizično in
psihično energijo v vožnjo. Kolesarju je potrebno zagotoviti varno vožnjo po najkrajši možni
poti, s čim manj ovirami in z urejenimi površinami za parkiranje in počivanje.
Kolesarske povezave razdelimo na:
-

Kolesarsko pot, ki je označena s primerno prometno signalizacijo in je namenjena
vožnji koles, izjemoma tudi drugi uporabniki v primeru, da je tako določeno v pravilih
in predpisih cestnega prometa.

Praviloma so kolesarske poti odmaknjene od

motornega prometa.
-

Kolesarsko stezo, ki je del cestišča, vendar je višinsko ločena od vozišča. Namenjena
je vožnji s kolesom in s kolesom s pomožnim motorjem. Kako se višinsko loči od
vozišča je odvisno od tega ali steza poteka v naselju ali izven njega.

-

Kolesarski pas, je pas, ki poteka na isti višini kot vozišče in je od njega ločen z
ločilno črto.

-

Kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom, kjer je vožnja dovoljena po vseh
cestah, razen avtocestah in hitrih cestah in tam, kjer je to z signali jasno označeno.
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V primeru te diplomske naloge kolesarji vozijo po vozišču skupaj z motornim prometom. Za
večjo varnost se kolesarje v Dolenjem Kronovu z ustrezno prometno signalizacijo preusmeri
na spodnjo lokalno cesto LC 295311, promet za kolesarje na RC pa se prepove. Potek
predvidene trase je prikazan v prilogi E. Omenjena LC je manj prometna, zato kolesarske
steze in poti ne bi bile potrebne, kar pa je ugodno tudi za profesionalne kolesarje. Seveda je
potrebno celotno traso lokalne ceste preplastiti. Parkirna mesta za kolesa so zagotovljena
direktno ob obstoječih objektih.
Pešce znotraj turističnega kompleksa usmerjamo po pločnikih širine 1,60 m, ob eni strani
ceste. Uredi se rekreacijske poti skozi celotno območje. V varianti 1 in 2 se podvoz, ki
poteka pod regionalno cesto in je namenjen motornemu prometu spremeni v povezovalno
pot, ki je namenjena pešcem in kolesarjem. Ob povezovalni poti se namesti urbana oprema.

Slika 25: Ureditev pešpoti - varianti 1 in 2

V varianti 3 se v območju priključkov pri gradu izvedejo pločniki.

Slika 26: Ureditev pločnikov - varianta 3
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V vseh treh variantah se poskrbi tudi za prečkanje regionalne ceste z umeščanjem prehoda
za pešce v bližini obratujočega bencinskega servisa.

Slika 27: Obstoječ podvoz pod regionalno cesto
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7

ZAKLJUČEK

Z prenovo območja bi dosegli izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu in
poskrbeli za novo in bolj urejeno podobo okolice.
Na območju sta najbolj kritična predela oba priključka lokalnih cest na regionalno cesto. V
diplomski nalogi sem izdelala tri možnosti bolj varnega priključevanja na regionalno cesto.
Prva varianta vključuje izdelavo krožnega križišča, kar bi bila verjetno najboljša rešitev,
vendar pa se pojavi problem z naklonom terena in s tem na prevelikim naklonom priključka,
zato sem izdelala prerez krožišča skozi kritičen priključek.
Druga varianta priključevanja je preoblikovanje obstoječih priključkov in omogočanje levega
zavijanja na glavni prometni smeri in na priključkih.
Tretja varianta pa je izdelana tako, da obstoječi priključki ostanejo nedotaknjeni in se na njih
izvede varnostne ukrepe, ki preprečijo kršenje prometnih predpisov. Ti varnostni ukrepi so
ureditev obstoječih ločilnih otokov in postavitev dodatnih.
V varianti 1 in 2 sem zasnovala novo pešpot, ki poteka pod obstoječim podvozom po
regionalno cesto in omogoča nemoten prehod pešcev iz severne strani ceste na južno stran.
V primeru tretje variante te pešpoti ne bi bilo mogoče izvesti, saj bi cesta pod podvozom
ostala namenjena motornemu prometu, zato se ob celotni dolžini priključka izdela pločnik.
Na regionalni cesti se prepove promet za kolesarje, te pa se preusmeri na spodnjo lokalno
cesto. S tem poskrbimo za nemoten promet na RC in večjo varnost kolesarjev.
Oblikovana so bila štiri parkirišča, ki poskrbijo za boljši izkoristek prostora in večji sprejem
ljudi v primeru širjenja območja.
Za vse tri variante sem izdelala prometne in gradbene situacije v programu AutoCad in so
podane v prilogah.
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