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Razlogi za izvedbo betonske krovne 
plasti

• Trajnost in robustnost

• Dolga življenjska doba (30 let in več)

• Nična oziroma zelo nizka potreba po 

vzdrževanju

• Dobre in trajne torne karakteristike površine

• Nizek albedo faktor (nižja temperatura površine 

betona v poletnem času) ter

• Estetski videz



Načrtovanje betonskih krožišč

TSC za betonska vozišča, avstrijske, švicarske smernice

Vir: Rens, L. 2013. Concrete roundabouts. Brussels, European Concrete Paving Organisation



Dimenzije in oblike betonskih 
plošč

• Največja dolžina posamezne plošče naj ne presega 25x 

debeline plošče oziroma

≥ 25 cm  = 6 m, 20 - 25 cm = 5 m, < 20 cm = 4 m

• Največja širina posamezne plošče naj ne presega 5 m 

• Razmerje dolžina proti širini plošče < 1,5

• Plošče moraj biti geometrijsko čimbolj pravilnih oblik, koti

>75°

• Nobena stranica plošče ne sme biti krajša od 30 cm, bolje

50 cm



Ostali vidiki 
načrtovanja

• Tipi reg 

• Razrez reg

• Izvedba
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Zaključek

Pomembne prednosti v primeru večje prometne obremenitve

predvsem na območju zaviranja in na območju večjih

centrifugalnih sil.

Pojav kolesnic, deformacija obrabne plasti ter izguba

površinskega agregata ne bodo več prisotni.

Vabimo in pozivamo k projektiranju trajnejših voziščnih

konstrukcij s prednostmi tako z gospodarskega kot z 

okoljskega vidika.

Projekt je v fazi odkupa zemljišč z načrtovano gradnjo v letu 

2020.



Hvala za vašo pozornost.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na www.zabeton.si


