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Kratko poročilo k IDZ za ureditev lokalnih cest v občini Podčetrtek:  
- LC 396 291 odsek Virštanj – meja z občino Šentjur – Loka pri Žusmu 

 

 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste od naselja Virštanj (Banovina) do meje z občino Šentjur 
oziroma do Loke pri Žusmu. Izvede se ojačitev voziščne konstrukcije in na novo uredi odvodnjavanje 

meteornih voda. Lokalna cesta LC  396 291, ki poteka na območju občine Podčetrtek se ureja v dolžini 
2500m. 

Po določbah iz zakona o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97) ima cesta status javne ceste in je 
kategorizirana kot lokalna cesta s funkcijo povezovanja naselij v občini in je pomembna za 

navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. 

Širši prostor ob trasi je gričevnat do hribovit. Sama trasa ceste poteka po obronku hriba. Smerno in 
niveletno je cesta precej razgibana. 

LC 396 291 poteka po dolini Virštanjskega potoka do meje z občino Šentjur. 
 

Elementi LC, na obravnavanem pododseku, dovoljujejo hitrost 50 km/h. Niveletno je cesta v 

hribovitem terenu. Vozišče ceste je v slabem stanju, pojavljajo se mrežaste razpoke in posedki, zaradi  
ozkega vozišča so polomljeni robovi.  

Na cesti je bilo evidentiranih tudi 6 plazov, ki jih je potrebno sanirati pred ali istočasno s predvideno 
obnovo ceste. Opis plazov in način sancije je opisan v geotehničnem poročilu.    

Odvodnjavanje površinskih vod se izvaja z obcestnimi odvodnimi jarki in preko prepustov pod cesto, ki 
so vezani na Virštanjski potok. Vozišče je širine 3,5 - 3,7 m, z obojestranskimi bankinami širine od 

0,50 do 1,0 m. 

 
V okvirju urejanja cest se bodo izvedla naslednja dela: 

- Razširitev vozišča na 4.0 m 
- preplastitev vozišča 

- ureditev odvodnjavanja 

- postavitev prometno varnostne opreme – varnostna ograja 
 

Predhodna pa je nujna sanacija plazov.  
 

Prometna obremenitev: 
Podatkov o prometni obremenitvi nimamo.  
Cesta je lokalnega značaja in je namenjena uporabi lokalnim uporabnikom oz. stanovalcem. 

 
 

TRASIRNI ELEMENTI 
 

Računska hitrost: 

Obstoječi elementi omogočajo Vr = 50 km/h.  
   

Horizontalni in vertikalni elementi: 
elementi ceste se ohranjajo. 

 

Prečni prerez: 
           

- vozišče  4,00 m 
- bankina  0,75 m  

 
OPOMBA:   

V območju vkopne brežine se izvede asfaltna mulda širine 0,50 m. 
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OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

 
Preddela: 

Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno signalizacijo. 
Zakoličiti je os predvidene trase ceste. Zakoličiti, zaščititi ali prestaviti je potrebno obstoječe 

komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih poškodb.  

 
Spodnji ustroj - zemeljska dela in temeljenje: 

Izkopi: 
Večjih izkopov ni. Izkopi se pojavljajo v območju razširitve ceste. 

Izkopni material se odpelje v trajno deponijo. 

Ruševine gradbenih odpadkov se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. Obstoječi 
asfalti se odrezkajo in vgradijo v tamponski sloj. 

Nasipi: 
Pojavljajo se manjši nasipi pri širitvi ceste na nasipno brežino.  

 

Zgornji ustroji – voziščne konstrukcije: 

Potrebna voziščna konstrukcija za projektirano dobo 10 let je naslednja: 

voziščna konstrukcija – razširitve in lokalne sanacije 
- bitumenskim beton AC 11 surf B70/100, A4 (BB 11s)          4 cm 

- bituminizirani drobljenec AC 22 base B70/100, A4 (BZNP 22)         6 cm 
- asfaltna izravnava bituminiziran drobljenec                             min. 5 cm 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skupaj  deb. zg. ustroja            15 cm 
 

Odvodnjavanje: 

Obstoječe odvodnjavanje: 

Obstoječe odvodnjavanje vozišča in obcestnega sveta se izvaja z zemeljskimi jarki.    

Sistem odvodnje z zemeljskimi jarki se v glavnem ohranja. V območju vkopnih brežin se izvedejo 
asfaltne mulde. Obstoječi prepusti se obnovijo, predvideni se izvedejo in opremijo z vtočnimi jaški in 

glavami. Jarki s padcem nad 4% se opremijo z kanaletami ali obložijo s kamnom. 
 

 
 

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti  v skladu s Pravilnikom o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46 z dne 31.05.2000) in 
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

javnih cestah (Ur. l. RS, št. 110, z dne 26.10.2006). 

Na nevarnih mestih se postavi jeklena varnostna ograja. 
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