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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

Projekt: IZN, Ureditev kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Virštanj – 
Banovina  

Odsek: Virštanj – Banovina 
Pododsek: od km 6+393 do km 6+985 
Lokacija: K.O. 1231 VIRŠTANJ: 

 

1404/1, 915/6, 915/5, 1400/26, 1400/27, 1005/1, 1006, 1010/3, 1010/1, 
1011/1, 1011/3, 1404/6, 1012/4, 1014/1, 1014/2, 1019/1, 1404/5, 1024/2, 
1022/3, 1022/1, 1047/4, 1404/4, 1046/3, 1042/1, 1044/2, 1044/1, 1044/5, 
1044/4, 1044/3, 1040, 1401/27 

Št. projekta: 997/20 
Št. načrta: 997/20KS 
Datum: Maj 2020 

T.1.1/1 SPLOŠNO 

Za naročnika občino Podčetrtek izdelujemo projektno dokumentacijo IZN za ureditev kolesarske 
steze, ki poteka ob regionalni cesti R3-683/1169 Lesično – Golobinjek skozi zaselek Virštanj, in 
sicer med lokalno cesto LC 317102 (Amon) in med lokalno cesto LC 396291 Žamerk – Banovina. 
Kolesarska steza poteka na pododseku Virštanj – Banovina, med stacionažama km 6+393 in 
km 6+985 regionalne ceste R3- 683/1169.  
Obranavana kolesarska steza je del občinskega kolesarskega omrežja, in sicer gre za nadaljevanje 
že zgrajene enostranske dvosmerne kolesarske poti v občini Podčetrtek. Občinsko kolesarsko 
omrežje je delno že zgrajeno, in sicer od zaselka Golobinjek, kjer se navezuje na državno 
kolesarsko pot D5 Maribor – Ptuj – Poljčane – Podčetrtek – Brežice, do začetka zaselka Virštanj. 

 
Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju 

 

Prometna funkcija in vrsta ceste: 
Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R3-683/1169 Lesično - Golobinjek spada med 
zbirne ceste, povezuje povezovalni cesti R1-219 in R2-423 in manjša naselja ter zagotavlja 
povezave z dostopnimi cestami na Kozjanskem. 
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Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot regionalna cesta 
III. reda.  

 
Slika 2: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju 

T.1.1/2 OBSTOJEČE STANJE 

Regionalna cesta R3-683/1169 poteka v blagem spustu iz smeri Virštanja proti zaselku Sela oz. 
proti naselju Golobinjek ob Sotli. Trasa ceste poteka po hribovitem terenu, skozi redko naseljeno 
področje. Obstoječa cesta je v asfaltni izvedbi širine 5,0 m. Odvodnjavanje je urejeno z 
obcestnimi jarki. 
Fotografije obstoječega stanja: 

  

Slika 3: Individualni priključek v km 6.3+70 Slika 4: Priključek LC 317121 – Zg. Virštanj v km 6.4+75 
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Slika 5: Pogled v smeri stacionaže v km 6.7+40 Slika 6: Pogled v smeri stacionaže v km 6.9+00 

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri 
graditvi objektov: 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12), 
• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18), 
• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 

61/17 – GZ), 
• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 

36/18), 
• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – 

ZCes- 1), 
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 

99/15, 46/17 in 59/18), 
• Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18), 
• Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), 
• Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18), 
• Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), 
• Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), 
• Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 

21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17), 
• Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), 
• Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov, 
• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni 

list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 

47/2005) 
• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 
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• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08), 

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 
61/11), 

• Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 
21/11), 

• Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC). 

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbenega zakona (GZ) 

• Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 
Po 15. členu GZ morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 
Bistvene zahteve za objekte so: 
1. mehanska odpornost in stabilnost, 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo 
povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih 
ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni  opremi zaradi 
večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega  dogodka, katere 
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

2. varnost pred požarom, 
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni 
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

4. varnosti pri uporabi, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do  zdrsa, 
padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi  gibanja vozil. 

5. zaščita pred hrupom, 
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. 
7. univerzalna graditev in raba objektov, 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede 
na njihovo morebitno trajno in začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na 
prehodih za pešce.  

8. trajnostna raba naravnih virov. 
Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih 
odpadkov, ipd.). 

• Pogoji iz GZ in ZCes-1 
Dela predvidena s predmetnim projektom, po gradbenem zakonu, spadajo pod vzdrževalna dela 
v javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za 
katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, 
določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko 
spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta. 

Po 5. členu GZ se vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist izvajajo brez 
gradbenega dovoljenja. 
Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. členom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v območju 
cestnega sveta.   
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Rekonstrukcija se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi lastniki 
zemljišč in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa 
gre za izboljšanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti. 

• Projektni pogoji in soglasja 
Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji, ki jih, s kratkim povzetkom bistvenih zahtev oz. 
pogojev, navajamo v nadaljevanju. 
.1 Občina Podčetrtek, št. 3502-0038/2020 z dne 12.6.2020 
Na predloženo projektno dokumentacijo IZN je občina kot upravljavec lokalnega cestnega 
omrežja podala pozitivno mnenje za predvideno gradnjo. 

.2 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37167-1432/2020/3 z dne 15.06.2020 
1. Cestno prometna signalizacija in prometna oprema mora izpolnjevati privzete evropske 
standarde SIST EN. 
2. Postavitev prometnih znakov se prikaže v karakterističnem prečnem prerezu, pri čemer se 
upošteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
3. Pri projektiranju in izvedbi »Ureditev kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Virštanj - 
Banovina od km 6+240 do km 6+970« je potrebno upoštevati vse obstoječe in predvidene 
komunalne vode. 
4. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za 
gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. 
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa. 
5.  Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri 
gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na vozišču, 
sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih državne ceste ter škodo, ki bi bila povzročene 
uporabnikom te ceste na predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja 
gradbenih del. Vse stroške morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb 
vozišča krije izvajalec del oziroma investitor, oziroma le - ti morajo vozišče državne ceste 
vzpostaviti v prvotno stanje na svoje stroške. 
6. Če bo med omenjeno gradnjo prišlo do onesnaženja prometnih površin državne ceste, jih 
mora izvajalec del redno čistiti že med delom. 
7. Zaradi oviranja prometa na državnih cestah vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor 
oziroma izvajalec del v smislu 73. in 74. člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za delno zaporo 
ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve 
za čas izvajanja del. 
8.  Dela v območju varovalnega pasu in cestnega sveta državne ceste se morajo izvajati tudi pod 
nadzorom upravljavca državne ceste, ki ga zastopa pooblaščeni nadzorni organ DRI d.o.o., 
Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, ki opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest. 
Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor. Opravljanje nadzora mora biti evidentirano 
z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbišču, ki se preverijo na tehničnem oziroma na komisijskem 
pregledu objekta. 

.3 Elektro Celje, d.d., št. 1214169 z dne 16.06.2020 
V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. 
Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov 
in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav. 
1. Na mestih, kjer se s kolesarsko stezo posega v varovalne pasove NN el. nadzemnega omrežja 
in v nizkonapetostne električne kablovode, je potrebno le te mehansko zaščititi s cevmi 
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PEHD fi 160 mm in cevi obbetonirati. V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati načrt – detajl 
križanja kolesarske povezave z električnim kablom. 
2. Nizkonapetostno nadzemno električno omrežje: 

- Pri križanju površin za kolesarje mora varnostna višina v križni razpetini med najnižjim 
vodnikom nadzemnega električnega omrežja in najvišjo niveleto površin za pešce in 
kolesarje znašati minimalno 6 m, kar je v skladu s Tehniškimi normativi za gradnjo 
nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 4/73). 

- V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati prečna profila križanja ob upoštevanju 
predhodne alineje. V primeru, da varnostne višine ni mogoče doseči je potrebno stojna 
mesta nadzemnega NN omrežja nadvišati, za kar pa si je potrebno od Elektro Celje, d.d. 
pridobiti posebej pogoje. 

- Oba križanja je potrebno geodetsko posneti in posnetka dostaviti Elektro Celje, d.d., 
najkasneje na dan tehničnega pregleda objekta. 

3. Izkopi  

Izkopi v bližino stojnih mest nadzemnih električnih vodov se morajo predvideti na minimalno 
oddaljenost 2 m od kateregakoli stojnega mesta nadzemnega električnega omrežja. 
4. Pred začetkom gradnje kolesarske povezave je potrebno izvesti zakoličenje vseh električnih 
vodov, ki potekajo po obravnavanem območju. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se 
lahko izvajajo izključno samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. 
S. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor 
tudi mehansko zaščito električnega kabla s kolesarsko povezavo bo izvedlo Elektro Celje, d.d. 
6. Vse stroške ureditve križanja mehanske zaščite električnih kablov s predvidenim posegom nosi 
investitor. Slednje je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 
(Uradni list RS, št. 101/2010). 
7. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. Vsa dela v bližini električnih kablih se vršijo ročno in pod nadzorom Elektro 
Celje, d.d. 
8. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica predvidene 
gradnje kolesarske povezave bremenijo investitorja ali izvajalca predmetnih del. 
9. Z oziram na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja, je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje. Slednje je 
v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 
10. Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo samo 
na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s 14. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 
11. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti 
parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja, d.d. 
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.4 OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 

.5 Telekom Slovenije, d.d. 

.6 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

.7 Zavod RS za varstvo narave 

T.1.1/3.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije 

Predhodno je bila izdelana idejna zasnova IDZ s št. projekta 846/13, ki jo je oktobra 2013 izdelalo 
podjetje TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor. 

T.1.1/3.3 Geodetski načrt 

Za potrebe projekta je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je bila 
izvedena označba profilov in posneti prečni profili. 
Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na mednarodno Gauss-
Kruegerjevo koordinatno mrežo z absolutnimi višinami. 

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M  1 : 5000.  

T.1.1/3.4 Urbanizem in pozidava 

Trasa poteka po redko zazidanem območju skozi zaselek Virštanj. Ob regionalni cesti so 
vinogradi, travniki in njive. 

T.1.1/3.5 Prometni podatki 

Prometne razmere na R3-683/1169 povzemamo iz publikacije o prometnih obremenitvah na 
državni cestni mreži za leto 2018 (Promet 2018, vir: DRSI Ljubljana), števno mesto 274 Lesično, 
ki kažejo na prometno obremenitev 830 PLDP/24 ur. 
Struktura prometa na R3-683/1169, št. vozil/dan, je naslednja: 

Motorji 15 
Osebna vozila 707 
Avtobusi 7 
Lahki tovornjaki < 3,5t 50 
Srednje težki tovornjaki 3,5-7t 25 
Težki tovornjaki > 7t 20 
Tovornjaki s prikolico 1 
Vlačilci 5 
Skupaj PLDP 830 

T.1.1/3.6 Zasnova cestnega omrežja 

Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R3-683/1169 Lesično – Golobinjek spada med 
zbirne ceste, kjer medsebojno povezuje povezovalni cesti R1-219 in R2-423 in manjša naselja ter 
zagotavlja povezave z dostopnimi cestami na Kozjanskem. 
.1 Mirujoči promet 

Mirujoči promet se ne rešuje. 
.2 Peš in kolesarski promet 
Predmet naloge je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti na odseku Virštanj – 
Banovina v skupni dolžini 730 m. 
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.3 Javni potniški promet 
V območju obravnavanega odseka ni avtobusnih postajališč. 

T.1.1/3.7 Klimatski in hidrološki podatki 

Trasa ceste poteka v zmernem celinskem podnebju s temperaturami, ki ne presega 35°C, najnižje 
pa ne padejo pod -20°C.  
Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem območju znaša približno 80 cm (povzeto po 
karti globin prodiranja mraza na področju Republike Slovenije TSC 06.512: 2003 Projektiranje, 
Klimatski in hidrološki pogoji).  
Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrščamo v razred neodpornih proti učinkom 
zmrzovanja in odtajanja. Hidrološki pogoji so ocenjeni kot neugodni. Potrebna debelina voziščne 
konstrukcije hmin je 80 % globine prodiranja mraza hm, kar znaša 64 cm. 
Hidrološki pogoji so neugodni. Neugodne so vmesne odjuge, ki nastopajo v času zamrznitve, kar 
ima negativne posledice na cestno telo. Zlasti pozimi je pogost pojav tudi megla.  

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Gradbena dela se bodo izvajala v 15 m varovalnem pasu regionalne ceste skladno z gradbenim 
zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
Projektne rešitve IZN projektne dokumentacije predvidevajo: 

• izgradnjo kolesarske steze, 
• ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda, 
• ureditev obstoječih skupinskih in individualnih priključkov, 
• morebitno zaščito in prestavitev tangiranih komunalnih vodov. 

T.1.1/4.1 Projektna hitrost ceste 

Trasa ceste R3-683/1169 poteka po hribovitem terenu. Za zbirno cesto je privzeta projektna 
hitrost Vp = 50 km/h. 
Optimalna hitrost kolesarjev, ki jo želimo zagotoviti na glavnih kolesarskih prometnicah, znaša 
20 km/h. 

T.1.1/4.2 Horizontalni in vertikalni elementi ceste 

Zaradi vzporednega poteka horizontalni elementi kolesarske poti v glavnem sledijo trasi 
regionalne ceste. 

Niveleta kolesarske poti je zaradi prilagajanja terenu in zaradi čim manjšega posega v prostor 
precej razgibana.  

T.1.1/4.3 Elementi prečnega prereza 

Skladno z 11. členom Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) znaša prometni 
profil enega kolesarja 1,00 m, dveh kolesarjev pa 2,00 m, pri čemer je prometni profil na vsaki 
strani povečan za širino varnostnega pasu, ki znaša 0,25 m. Tako znaša širina enostranske 
dvosmerne kolesarske poti 2,50 m.  
Prečni nagib kolesarske steze je enostranski in znaša 2,5 %. 
Na osnovi predpisanih dimenzij ter že izvedene kolesarske poti, so s projektom predvideni 
sledeči karakteristični profili: 
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Ob regionalni cesti R3-683/1169, kjer je kolesarska steza ločena od ceste z robnikom: 
- kolesarska steza 2,50 m 2,50 m 
- varnostni odmik* 1,00 m  1,00 m 
- bankina 1 x 0,50 m 0,50 m 
Skupaj  4,00 m 

*Kolesarska steza mora biti od vozišča ceste odmaknjena za varnostni odmik, ki znaša 1,00 m pri 
najvišji dovoljeni hitrosti na vozišču > 70 ≤ 90 km/h.  

 
Slika 7: Karakteristični prečni prerez kolesarske steze ob R3-683/1169, ločene z robnikom 

 
Ob regionalni cesti R3-683/1169, kjer je kolesarska steza ločena od ceste z zelenim pasom oz. 
jarkom: 

- kolesarska steza 2,50 m 2,50 m 
- bankina 2 x 0,50 m 1,50 m 
Skupaj  3,50 m 

 
Slika 8: Karakteristični prečni prerez kolesarske steze ob R3-683/1169, ločene z zelenim pasom oz. 

jarkom 
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Ob regionalni cesti R3-683/1169, kjer je kolesarska steza ločena od ceste z JVO: 
- kolesarska steza 2,50 m 2,50 m 
- jeklena varnostna ograja 1 x 0,50 m 0,50 m 
- asfaltna mulda 1 x 0,50 m 0,50 m 
- bankina 1 x 0,50 m 0,50 m 
Skupaj  4,00 m 

 
Slika 9: Karakteristični prečni prerez kolesarske steze ob R3-683/1169, ločena z JVO 

 
Na kolesarskih površinah, kjer je steza namenjena tudi motornim vozilom, se kolesarska steza 
razširi na 3,50 m: 

- kolesarska steza 3,50 m 3,50 m 
- bankina 2 x 0,50 m 1,00 m 
Skupaj  4,50 m 

 
Slika 10: Karakteristični prečni prerez kolesarske steze ob R3-683/1169 predvidene za mešani promet 
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T.1.1/4.4 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji 
ustroj in zemeljska dela) 

.1 Preddela 
Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. Ruševine 
gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih 
odpadkov ali pa odrezkajo. 
Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno signalizacijo. 

Potrebno je zakoličiti os predvidene trase poti.  
Zakoličiti, zaščititi ali prestaviti je potrebno obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do 
nepotrebnih poškodb.  
.2 Zemeljska dela 

• Izkopi 
Manjši izkopi se pojavljajo v območju steze ob R3-683, kjer se bo kolesarska steza naslonila na 
cestno vkopno brežino, mestoma pa bo imela kombiniran prerez z manjšim vkopom na levi strani 
in nasipom na desni strani. Izkopni zemeljski material se odpelje v trajno deponijo, kjer se 
razgrne. 
Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti. 
Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših 
karakteristik kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij.  

Nakloni izkopne brežine so od 1:1,5 do 1:3.  

• Nasipi 
Nasipi se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. Za izvedbo nasipov se uporabi 
kamniti material. Brežine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3, ki se humuzirajo in zatravijo.  
.3 Zgornji ustroj 
Za novogradnjo vozišča (priključka) je predvidena vgradnja naslednjih plasti: 

• 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, 
• 25 cm tamponskega drobljenca TD32, 
• 9 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 B70/100, A3, 
• 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A3. 

Za novogradnjo kolesarske steze je predvidena vgradnja naslednjih plasti: 

• 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica), 
• 25 cm tamponskega drobljenca TD32, 
• 5 cm bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5. 

Za novogradnjo kolesarske steze, kjer je predviden tudi promet motornih vozil – kolesarska in 
traktorska pot (v območju poteka kolesarske steze po individualnem priključku), je predvidena 
vgradnja naslednjih plasti: 

• 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica), 
• 25 cm tamponskega drobljenca TD32, 
• 5 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4, 
• 3 cm bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4. 
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T.1.1/4.5 Odvodnjavanje 

.1 Obstoječe odvodnjavanje 
Odvodnjavanje padavinske vode iz obstoječega cestišča R3-683 je urejeno z zemeljskimi jarki, ki 
so vezani na prepuste pod regionalno cesto in izpustom po brežini.  

.2 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 
Odvod padavinske vode s površin za kolesarje se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi 
skloni. Naklon kolesarske steze je vseskozi obrnjen proti nasipni brežini oziroma proti cesti. Tako 
se padavinska voda steka preko površine steze na cestno brežino, kjer delno ponikne, delno pa 
se odvaja v jarke, ki so vezani na prepuste pod regionalno cesto. Na delu trase, kjer je ob robu 
ceste predviden robnik, se odvodnjavanje uredi s požiralniki, ki so vezani na meteorno 
kanalizacijo DN 250.   
.3 Odvodni jarki 

Odvodne jarke, ki se ohranjajo, je potrebno na novo sprofilirati. 

T.1.1/4.6 Zaščita brežin vkopov in nasipov 

Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 

Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo. 

T.1.1/5 UREDITEV KRIŽIŠČ IN PRIKLJUČKOV 

T.1.1/5.1 Priključki 

Na predmetnem odseku je predvidena ureditev obstoječih individualnih in skupinskih 
priključkov do javnih objektov, stanovanjskih hiš in na kmetijska zemljišča s prilagoditvijo 
uvoznih radijev za merodajna vozila.  

Skupinski priključki se izvedejo z zavijalnimi loki sestavljenimi iz treh krožnih lokov, katerih 
velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. R2 je minimalna vrednost zavijalnega 
radija, ki jo narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. 

Individualni priključki se izvedejo preko bankine ali s pogreznjenim robnikom: 

• širina priključka: od 3,0 do 5,0 m, razširitev v območju bankine pod kotom 45°, 
• v območju pogreznjenega robnika se širina priključka na vsako stran poveča za 1 m; 

prehod med pogreznjenim in dvignjenim robnikom se izvede na dolžini 1 m v naselju in 
na dolžini 3 m izven naselja.  

T.1.1/6 OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

Glede na teren v prečni smeri, cesta je v zaseku, so za podporo brežin predvideni kamniti oporni 
zidovi.  

Oporni zid – kamnita zložba kot opora brežine je predvidena: 
ZID 1; l= 26 m (6.4+47 do 6.4+73) P52 – P53 
Kamniti zid se izvede kot klasično zasnovana zložba s temeljenjem v kompaktno hribinsko 
osnovo. Do osnove se izvede izkop, ki naj bo pod naklonom zaledja 5:1. 
Temeljenje mora segati po celotni širini, s spodnjim delom pa min. 0,3 m v kompakten hribinski 
sloj. Temeljno jamo naj sproti pregleduje geotehnik, da ugotovi skladnost dejanskega stanja s 
projektom. Izkop in izdelava zložb se izvede v kampadah dolžin po 5 m. Podložni beton se izvede 
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z betonom C15/20, v debelini 20 cm. Trup kamnite zložbe se izvede iz kamnitih blokov velikosti 
30 do 60 cm. Posamezne kamne je potrebno zlagati tako, da je dosežena čim večja zaklinjenost. 
Kamne se odlaga na ne-zvezan beton C20/25, s čimer dosežemo kompaktnost zložbe. 
Predvidena poraba betona je 30 % (razmerje kamen/beton je 70 % / 30 %). Višina trupa zložbe 
se definira na terenu. Širina zložbe spodaj je 130 do 140 cm, širina zgoraj je 80 cm. Zložba se 
izvede pod nagibom, naklon sprednje strani zidu je 3:1.  
Na opornih zidovih se zgoraj izvede armiranobetonska (AB) vezna greda, širine 55 cm in višine 
20 cm, na katero se montira varovalna ograja. 

T.1.1/7 VPLIVI NA OKOLJE 

.1 Hrup 
Kolesarska steza ne bo povečala emisij hrupa, zato analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. 
.2 Emisije izpušnih plinov in prašnih delcev 

Kolesarski promet ne bo povečal obstoječih emisij plinov v okolje in ne emisije prašnih delcev. 
.3 Vklop trase v okolje in ozelenitev 
Brežine steze so v naravnih naklonih zemljin (1:1,5 do 1:3). Brežine so humuzirane in zatravljene. 

T.1.1/8 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Obstoječa prometna oprema se pred izgradnjo odpelje v skladišče in se po izvršenih delih 
ponovno postavi. Vsa poškodovana oprema, ki ni v skladu s pravilnikom o prometni opremi, se 
nadomesti z novo. Tako je tudi predvidena postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in 
izris horizontalne označbe. 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 
46/17, 59/18 in 63/19). 
.1 Vertikalna prometna signalizacija 
Vertikalna signalizacija, ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in opremi na cestah.  
Prometni znaki: 

Velikost znakov na površinah za kolesarje je naslednja: 
Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 1, ki so slednje: 
 - stranica enakostraničnega trikotnika      45 cm 
 - širina in višina znaka Ustavi    40 cm 
 - premer okroglega znaka      30 cm 

 - kvadratni znak      30 cm 
 - pravokotni znak     30 x 45 cm 

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 
Velikost znakov na cesti je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (> 50 ≤ 90 km/h) 
Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 3.  
 - stranica enakostraničnega trikotnika      90 cm 
 - širina in višina znaka Ustavi    60 cm 
 - premer okroglega znaka      60 cm 

 - kvadratni znak      60 cm 
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 - pravokotni znak     60 x 90 cm 
Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 
Postavitev prometnih znakov: 
Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozišča v smeri vožnje 
vozil.  
Prometni znaki ob bankini se postavijo na višino 1,50 m od roba vozišča. Vodoravna razdalja med 
robom vozišča in najbližjo točko prometnega znaka znaša najmanj 0,75 m in ne več kot 2,00 m.  
Glede na to, da je ob vozišču predvidena kolesarska površina v širini 2,5 m, se prometni znaki, 
postavljeni ob kolesarski površini postavijo v bankino na višini 2,25 m. Prav tako se obstoječi 
znaki, ki jih je zaradi kolesarske površine potrebno prestaviti, postavijo na višino 2,25 m. Kjer se 
znak ne more postaviti manj kot 2,00 m od roba ceste, se uporabi usločen drog. 
Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz 
situacije prometne opreme, karakterističnega prereza ter tabele prometnih znakov. 
Barve in kvaliteta znakov: 
Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA1 in RA2. 
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati minimalne zahteve: 

• faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
• pritisk vetra – razred WL 5, 
• dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
• najmanjše dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
• prebadanje znaka – razred P3, 
• robovi plošče znaka – razred E2. 

Podporne konstrukcije znakov: 
Temelji znakov so iz cementnih cevi dolžine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s cementnim 
betonom C12/15.  
Temelji  znakov postavljenih na usločenih drogih so iz cementne cevi dolžine 1,0 m in prereza 
50 cm, ki se zapolnijo s cementnim betonom C12/15.  
Turistična signalizacija in druga oprema 
Turistična in druga oprema (klopi, mize, koši) ter table in oznake naj bodo postavljene na način 
in na lokacijah, da ne zastirajo značilnih pogledov.  

.2 Horizontalna prometna signalizacija 
Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so: 

• vzdolžne označbe, 
• prečne označbe, 
• druge označbe. 

Vzdolžne označbe pa razvrščamo na: 

• neprekinjene vzdolžne črte (ločilna ali robna),  
• prekinjene vzdolžne črte (ločilna prekinjena, opozorilna, kratka ali široka prekinjena 

črta), 
• dvojne vzdolžne črte (dvojna neprekinjena, dvojna prekinjena ali kombinirana). 

Druge označbe na vozišču so puščice, polja za usmerjanje prometa, usmerjevalne črte, napisi, 
simboli na vozišču). 
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Glede na svetlobno odbojne lastnosti se uporabijo označbe tipa II – z zahtevanimi lastnostmi 
vidnosti v mokrih razmerah. 
Vzdolžne označbe na vozišču: 
Ločilna črta:  

• na kolesarski površini se izriše ločilna prekinjena črta 5121, z belo barvo, šir. 10 cm; 
Robna črta:  

• Varnostni odmik kolesarske steze od vozišča se označi z robno neprekinjeno črto 5112, 
z belo barvo, šir. 10 cm. 

Prečne označbe na vozišču: 
Široke prečne črte: sem spadajo prečne označbe (linije zaustavljanja) v priključkih. Na izvozu 
skupinskih priključkov označimo neprekinjeno široko prečno črto 5211 širine 0,50 m in 
prekinjeno široko prečno črto 5212 širine 0,50 m, rastra 1/1/1 z belo enokomponentno barvo in 
posipom s steklenimi kroglicami in predpisano debelino. 
Prehodi za pešce in kolesarje:    
Glede na potek kolesarske povezave se prehodi za pešce in kolesarje izrišejo v križišču in 
skupinskih priključkih. 
Označba prehoda za pešce v križišču 5231 je širine 4 m na GPS in 3 m na SPS, širina črt je v rastru 
0,50 m polno in 0,50 m prazno. 

Označba prehoda za kolesarje 5232 se izvede ob prehodu za pešce s kvadrati 0,50 x 0,50 m. 
Kolesarska površina se na prehodu obarva z označbo 5233 v širini 20 cm, rdeče barve RAL 3011, 
3001. 

Druge oznake na vozišču in drugih prometnih površinah:  
Kolesarska površina se označi s simbolom 5609-1. 
Pri prehajanju kolesarjev na kolesarsko površino, se na vozišču državne ceste označi simbol 5502, 
pri prehajanju iz kolesarske površine na vozišče pa s simbolom 5607 (souporaba prometnega 
pasu), ki se izriše 3 krat na razdalji 10 m. 

Oznake na vozišču se izrišejo strojno, z enokomponentno belo barvo, z vsebnostjo 250 µm suhe 
snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Glede na PLDP <10000 vozil/dan 
se na vozišču izrišejo tankoslojne označbe. 
 

.3 Oprema za varovanje prometa: 
Za varovanje prometa se predvidi postavitev JVO – jeklenih varnostnih ograj. 
Pogoji postavitve: območje nasipa, območje prepustov večjih od 150 cm ter nezadosten odmik 
med voziščem in kolesarsko peš površino. 

Osnovni nivo zadrževanja znaša po tabeli 3 (TSC 02.210:2012) za regionalne ceste N2.  
Delovna širina W je izbrana na podlagi tabele 4 (SIST EN 1317-2:1999) in dejanskega obcestnega 
prostora. 
Po tabeli 2 za ostale javne ceste s PLDP < 3000 dolžina varnostne ograje na polni višini pred 
nevarnim mestom znaša 16 m, za nevarnim mestom pa 12 m.  
Dolžina zaključnega elementa na ostalih javnih cestah s PLDP < 3000 znaša 4 m. 
Točne lokacije ograje so razvidne iz prometne situacije. 
Odbojnik ograje mora biti od roba vozišča reg. ceste odmaknjen za min. 50 cm, medtem ko mora 
biti zgornji rob JVO najmanj 75 cm nad robom vozišča. 

Na območjih, kjer ni zadostnega odmika kolesarske poti od vozišča (<1,35 m od cestne bankine) 
je predvidena jeklena varnostna ograja JVO tipa N2 W4 z držalom za pešce. Na hrbtno stran 
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stebričkov se pritrdi odbojnik oz. ščitnik za kolesarje. Višina ograje je 110 cm ≤ h ≤ 120 cm (od 
roba površine za kolesarje do vrha držala ograje).  
Ob kolesarski površini se ob nasipni brežini naklona 1:1,5 in višine večje od 3 m postavi varovalna 
ograja za pešce in kolesarje. Predvidi se ograja višine najmanj 90 cm z navpičnimi prečkami 
medsebojnih razdalj max. 12 cm. 
.4 Kvaliteta materialov in vgrajevanja: 
Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upoštevati zahteve SIST EN 
standardov, in sicer: 

- SIST EN 1423:2012 -Materiali za označevanje vozišča- Materiali za posipanje, 
- SIST EN 1463-1:2009 -materiali za označevanje vozišča- Odsevniki- l. del: Začetne 

zahteve za obnašanje, 
- SIST EN 12352:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Svetlobne 

signalne naprave, 
- SIST EN 12368:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Signalni dajalci, 
- SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni 

znaki, 
- SIST EN 12899-2:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 2. del- Signalizacija z novo 

osvetlitvijo, 
- SIST EN 12899-3:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 3. del- Smerniki in 

svetlobno odbojna telesa, 

- SIST EN 12966-1:2005- pokončni cestni znaki- prometni znaki s spremenljivim 
sporočilom - l. del - Standard za proizvod, 

- SIST EN 1317-5:2007 - Oprema cest- zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za 
sisteme in vzdrževanje vozil. 

T.1.1/9 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

.1 Obstoječe stanje 
V območju izgradnje priključka potekajo naslednji komunalni vodi: 

- vodovodni cevovod, 

- telekomunikacijski podzemni in nadzemni vodi, 
- elektroenergetski vodi. 

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na 
podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (mnenjedajalcev).  
Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo 
v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma prepreči 
nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del.  

T.1.1/10 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu državne ceste in sicer v skladu z Gradbenim 
zakonom in Zakonom o cestah ter se kot  taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 
Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod prometom, 
mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina 
in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi 
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dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in 
še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 18. člena Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, 
če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena 
skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste. 
Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del. 
Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo polovičnih zapor ceste, ki bodo upravljane s 
semaforji. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zastojev 
prometa. Glede na prometne obremenitve se predlaga izvajalcu prometne zapore, uporaba 
prometno odvisnih semaforjev. 
Izvajalec del si mora skladno z 18. členom Zakona o cestah pred pričetkom del pridobiti 
elaborat zapore ceste, ki bo dejansko vseboval razpisan odsek in pogodbeni rok trajanja 
gradbišča. 

T.1.1/11 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., 
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  
Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora 
nahajati izven varovanega območja.  
Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, 
ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter 
geološko - geomehanskim poročilom. 
Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, 
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.  
 
 
 
 
Maribor, maj 2020             
  
        Sestavil:  
        Nina Pelc, mag. inž. grad. 
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