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Projekt: Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Golobinjek ob Sotli – Sela 
Cesta: R3-683/1169 Lesično - MP Imeno in R1-219/1240 Sl. Bistrica - Čatež 
Odsek: 1169 Lesično - Golobinjek, 1240 Golobinjek - Bistrica 
Pododsek: od km 7.909 do 10.280 in od 0.000 do 0.377 
Št. projekta: 804/12 
Št. načrta: 804/12 C 
 

T.1.1.1 SPLOŠNO 

Za naročnika Občino Podčetrtek izdelujemo projektno dokumentacijo za ureditev kolesarskih 
poti v občini. Predmetni projekt PZI obravnava kolesarsko pot na odseku Golobinjek – Sele. 

Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti na odseku Golobinjek – Sele, v skupni 
dolžini 3100 m, projektna dokumentacija je izdelana za fazo PZI. 

Občina Podčetrtek je v zadnjih letih zgradila več kilometrov kolesarskih povezav, ki potekajo 
skozi naselja v občini in bogatijo turistično ponudbo.  

Eno izmed cestnih povezav, ki je z vidika razvoja turizma zelo pomembna, predstavlja 
regionalna cesta R3-683/1169 Lesično – Golobinjek, predvsem potek skozi vinorodni okoliš 
Virštanj. 

Predvidena kolesarska pot je del občinskega kolesarskega omrežja in se bo navezovala na 
planirano državno kolesarsko omrežje. 

Začetek kolesarske poti je ob R3-683 v km 7.909 v priključku javne poti za Virštanj. Kolesarska 
pot poteka po levi strani regionalne ceste, prvih 60 m poteka ob vozišču ločeno z robnikom,  
naprej pa ločeno z vmesnim zelenim pasom. V km 8.358 za gasilskim domom se v križišču LC za 
Virštanj in Verače uredi levo avtobusno postajališče. Kolesarska pot se ob R3-683 konča v 
skupni dolžini 2301 m v križišču z R1-219 v naselju Golobinjek ob Sotli, kjer se uredi prehod za 
kolesarje in pešce. 

Ob R1-219 v prvem delu poteka na desni strani ob novem predvidenem desnem avtobusnem 
postajališču, nato preko brvi prečka Golobinjski potok, naprej poteka od vozišča R1-219 ločena 
z vmesnim zelenim pasom do konca naselja v km 0.225. V prehodu v naselje je predviden 
ukrep umirjanja prometa s sredinskim otokom, na mestu sredinskega otoka se izvede prehoda 
za kolesarje. V drugem delu od prehoda poteka kolesarska steza ob levi strani R1-219 ločena 
od vozišča z zelenim pasom in se priključi na javno pot. Skupna dolžina kolesarske steze ob R1-
219 znaša 412 m. 

Zadnji odsek kolesarske poti v dolžini 387 poteka po javni poti do bližine meje z RH, pri 
železniški progi oz. Golobinskem potoku.  

V interesu občine je, da se ob imenovanih regionalnih cestah uredi kolesarsko pot. Ta bi 
povezovala že danes močno razvita turistična območja in s tem bi se povečala zanimivost 
same destinacije.  

Poleg obogatene turistične ponudbe, bi se z zgrajeno kolesarsko potjo povečala tudi varnost 
na regionalnih cestah, saj bo z izgradnjo le-te veliko število rekreativnih kolesarjev 
preusmerjenih na novo kolesarko pot. 

Gre za novogradnjo dvosmerne kolesarske poti v dolžini 3100 m, ki v glavnem poteka ob 
zgoraj omenjenih regionalnih cestah. Glede na terenske razmere (zazidava ob cesti) bo 
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kolesarska pot, na odseku ob regionalni cesti R3-683, delno potekala tik ob vozišču, ločena z 
dvignjenim robnikom. V večini, pa bo od vozišča ločena z vmesnim zelenim pasom. 

Vrsta in pomen ceste: 

Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R3-683/1169 Lesično - MP Imeno spada med 
zbirne ceste, povezuje povezovalni cesti R1-219 in R2-423 manjša naselja in zagotavlja 
povezave z dostopnimi cestami na Kozjanskem. 

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana  kot regionalna cesta III 
reda.  

Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R1-219/1240 Sl. Bistrica - Čatež spada med 
povezovalne ceste, medsebojno povezuje regionalna središča z naselji in mestnimi predeli od 
Slovenske Bistrice do Čateža. 

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana  kot regionalna cesta I 
reda.  

 

Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v cestnem omrežju 

T.1.1.2 OBSTOJEČE STANJE 

Regionalna cesta R3-683 poteka v blagem spustu iz smeri Sela proti Golobinjeku ob Sotli. Sprva 
poteka po izrazito strmem delu in kasneje položnejšem in razširjenem delu. 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. 
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Regionalna cesta R1-219 v naselju Golobinjek ob Sotli poteka v premi v blagem spustu proti  
Bistrici ob Sotli. Trasa ceste poteka po gričevnatem terenu. Obstoječa cesta je v asfaltni izvedbi 
širine 6,0 m. Padavinska voda se razpršeno preliva na travnate površine in njive ob cesti. 

T.1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE 

Pri izdelavi dokumentacije smo uporabili naslednjo tovrstno veljavno zakonodajo: 
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 
- Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, 109/2010) 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2006 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009) 
- Pravilnik o projektni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/2000, 

110/2006) 
- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 

47/2005) 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011) 

 

T.1.1.3.1 Pogoji iz zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.list RS št. 110/02) in zakona 
o javnih cestah (ZJC, Ur. list št. 29/97) 

• Pogoji iz ZGO-1A 

Dela predvidena s predmetnim projektom, po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. List RS št. 
110/02), spadajo pod vzdrževanje objekta, to je „izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v 
dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijsko 
vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist“ (2. člen, odstavek 10.), in po odstavku 10.3., 
pod vzdrževalna dela v javno korist; „vzdrževalna dela v javno korist" pomenijo izvedbo 
takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na 
podlagi takšnega posebnega zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja 
določene vrste gospodarske javne službe  lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo 
povezana njegova velikost“. 

Po 6. členu, tretji odstavek zakona ZGO-1, se z vzdrževalnimi deli v javno korist lahko začne 
brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije. 

• Pogoji iz ZJC 

Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. členom zakona o javnih cestah (ZCes-1, Ur. List RS št. 
109/2010), ki dovoljuje posege v območja javne ceste.   

Rekonstrukcija 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. 

T.1.1.3.2 Projektni pogoji in soglasja: 

K projektni dokumentaciji smo si pridobili naslednje projektne pogoje, ki jih s kratkim 
povzetkom navajamo v nadaljevanju: 

- Telekom Slovenije; Ob cesti potekajo glavni podzemni telekomunikacijski vodi.  
 Projektni pogoji Telekom Slovenije:   
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- trase TK priključkov se določijo na kraju samem z zakoličbo ob prisotnosti Telekoma 
Slovenije, 

- na mestih križanj je potrebna zaščita ali prestavitev, 
- ob kolesarski stezi (bankina) se naj predvidi trasa za polaganje TK vodov, 
- 30 dni pred pričetkom del, je investitor oz. izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško 

službo Telekoma Slovenije, 
- gradbena dela v bližini telefonskega kabla je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod 

nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, 
- vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK kablov izvede Telekom Slovenije, 
- stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve, zakoličbe, zaščite in 

prestavitve, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. 

- Elektro Celje; Ob cesti potekajo srednjenapetostni  daljnovodi 20 kV in 
nizkonapetostni električni kabli 0,4 kV. Pogoji za srednjenapetostne električne vode: 

- varnostna višina v križnih razpetinah med kolesarsko stezo in najnižjim vodnikom 
daljnovodom 20 kV mora znašati minimalno 7,6 m. Izolacijo na daljnovodih v križnih 
razpetinah je potrebno električno in mehansko ojačati pred začetkom gradnje 
kolesarske poti. 

- po izgradnji kolesarske steze je potrebno vse varnostne višine geodetsko izmeriti in 
rezultate meritev dostaviti Elektro Celje. 

Pogoji za nizkonapetostne električne kablovode in prostostoječa NN omarica 

- pri križanju nizkonapetostnih električnih kablovodov 0,4 kV s kolesarsko stezo je 
potrebno pred začetkom del iste zakoličiti in jih na mestih križanja mehansko zaščititi, 

- kolesarska steza mora biti oddaljena od NN omarice minimalno 0,5 m, izvesti je 
potrebno mehansko zaščito, 

- po izgradnji kolesarske steze je potrebno vsa križanja geodetsko izmeriti in rezultate 
meritev dostaviti Elektro Celje, 

- vsi stroški v zvezi z ureditvijo električnih vodov in naprav, zaradi izvedbe kolesarske 
steze bremenijo investitorja. 

- 8 dni pred izvajanjem del je investitor dolžan pisno sporočiti Elektro Celje. 

- Plinovodi; načrtovana kolesarska steza prečka obstoječi prenosni plinovod M4, od M2 
v km 8+098 - MRP Krško (premer 400 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca. 13830 m) na cesti med 
P114 in P115. Projektni pogoji: 

izdelati je potrebno PGD/PZI s posegi v varovalni pas obstoječega prenosnega omrežja 
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa križanja in 
drugi posegi v tem pasu. Vsebovati mora situacijski načrt z načrtovano cestno in komunalno 
infrastrukturo in vrisanim prenosnim omrežjem zemeljskega plina, podolžni profil v smeri 
plinovoda ali prereze križanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehnični opis. 
Obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploščami (kanalete) in skalometom 
do vrha brežine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, pri čemer mora biti prosti razmik na 
prečkanju s plinovodom najmanj 0.5 m. Pri obdelavi prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi 
se upošteva najmanj 0.5 m prostega odmika. Komunalne vode kot so javna razsvetljava, 
elektro in ptt kabli se na mestu prečkanja položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3 m na vsako 
stran plinovoda. Prosti odmik med jaškom in prenosnim plinovodom ne sme biti manjši od 2.5 
m. Pri morebitnem prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma 
predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesni li) in 
perforirani pokrovi jaškov. V slučaju poteka kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se v 
projektu obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povit jem, 
opiranje sten izkopa). Za del plinovoda pod prometnimi površinami je potrebno izdelati 
statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometno obremenitev 
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in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geološkim strokovnjakom in obdelati ustrezno 
dimenzionirano zaščito plinovoda, pri čemer morebitno nižanje terena nad plinovodom in s 
tem zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno. Vse projektne rešitve morajo biti 
obdelane skladno veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode. 

- OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina; Pogoji za objekte v 
varovalnem pasu vodovoda: 

- gradnja obravnavanega objekta je predvidena v območju varovalnega pasu javnega 
vodovoda oz. predviden objekt se nahaja manj kot 3 m od osi javnega vodovoda, 

- predvideno gradnjo ovirajo obstoječi primarni in sekundami cevovodi PEHD 160, PEHD 
90, PEHD 40, PEHD 32 in posamezni priključki. Na mestih kjer cevovod tangira in 
prečka predvideno kolesarsko stezo je potrebno zagotoviti minimalni osni odmik 3m 
ali ga ustrezno zaščititi, kar mora biti obdelano v projektu, 

- projektirana trasa kolesarske steze sovpada s predvideno traso vodovoda. Projekt 
izgradnje kolesarske steze je potrebno uskladiti s projektom izgradnje transportnega 
vodovoda št. projekta 21 /2010, ki ga je izdelalo podjetje M design Matjaž Planinšek 
s.p. , Trnovec pri Dramljah 45, 3222 Dramlje, 

- po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in največ 3 
m pod novo koto terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni vodovod prestaviti 
najmanj 1 m in največ 3 m pod novo koto terena na stroške investitorja, 

- pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov »OKP 
Rogaška Slatina d.o.o.« obvezno naročiti zakoličbo vodovodnega omrežja ter nadzor 
med gradnjo, 

- med gradnjo je potrebno upoštevati minimalni odmik gradbenih del od osi 
obstoječega javnega vodovoda, ki znaša 3 m, 

- teren nad obstoječim javnim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati s težko 
gradbeno mehanizacijo. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica 
obremenjevanja s težko gradbeno mehanizacijo, se odpravijo na stroške investitorja.  

- MOP, ARSO, Oddelek območja Savinje; Vodarski pogoji: 

- v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in grafično 
ustrezno obdelana ureditev na pregledni situaciji, 

- sestavni deli grafičnih prilog projektne dokumentacije PGD morajo biti: pregledna 
situacija, situacija novega stanja z vrisan o kolesarsko stezo, brvjo, objekti 
odvodnjavanja, padavinskih in zalednih vod ter strug manjših odvodnikov, ki ji prečka 
kolesarska steza v ustreznem merilu, detajli vezani na ureditev v območju brvi, 
prepustov in izpustov padavinskih vod, 

- gradnja bo posegala delno tudi na potencialno poplavno območje. Navezavo na most 
in kolesarsko stezo je treba načrtovati tako, da gradnja ne bo povzročila škodljivih 
vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da 
ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in objekt, oziroma morajo biti pri 
izgradnji in obratovanju predvideni in izvedeni vsi ukrepi. Pred izdelavo projekta je 
treba pridobiti posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za 
obravnavano območje, katerih sestavni del bo hidravlično hidrološka analiza vodnega 
režima Golobinjskega potoka, ki bo podala oceno poplavne in erozijske ogroženosti 
območja pred predvideno gradnjo in po njej in sicer na podlagi podatkov o globinah 
poplavne vode s povratno dobo 100 let (Q100), skladno z Uredbo o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, štev. 89/08), 

- projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena 
z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ( Ur.I.RS, št. 
47/2005), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
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javno kanalizacijo (Ur.I. RS, št. 47/2005) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur.1. RS, št. 45/2007, 

- zavarovanje brežin v območju brvi in prepustov je potrebno predvideti na ustrezni 
dolžini brez lokalnih zožitev ali razširitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna 
navezava na obstoječe brežine. Obrežno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede 
na vlečne sile v strugi, da ne bo prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odražale v 
povečani eroziji in nastanku poškodb brežin. Dimenzionirano mora biti tako, da bo 
zagotovljena ustrezna stabilnost brežin. Po potrebi je ob zaključku obrežnega 
zavarovanja predvideti talni prag, 

- pri načrtovanju objektov odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod s cestišča in zaledja 
ceste v vodotok, je treba upoštevati erozijsko delovanje voda. Direktni iztoki 
padavinskih vod ne smejo segati v svetli profil struge potoka. Izpustne glave morajo 
biti oblikovane pod naklonom brežin. Na območju iztokov mora biti struga ustrezno 
zavarovana pred vodno erozijo. Detajli iztokov morajo biti v PGD tekstualno in grafično 
ustrezno obdelani in prikazani, 

- gradnja začasnih deponij gradbenega ali izkopanega materiala v strugi in na brežinah 
vodotoka ni dovoljena 

- po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene 
provizorije in ostanke začasnih deponij, z gradnjo prizadete površine pa krajinsko 
ustrezno urediti. Iz dokumentacije mora biti jasno razvidno, da bodo vse z gradnjo 
prizadete površine utrjene in protierozijsko zaščitene. 

- MOP Agencija RS za okolje; Gre za poseg na območju : 

- Natura 2000 SPA Kozjansko -Dobrava -Jovsi SI5000022 (Uredba o posebnih varstvenih 
območjih, območjih Natura 2000, Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08),  

- območje, ki izpolnjuje pogoje za posebna območja varstva -SPA dodatki Kozjansko -
Dobrava -Jovsi (Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08),.  

- zavarovano območje Kozjanski regijski park (Zakon o Spominskem parku Trebče, Ur. 
list SRS, št. 1/81 in 42/86),  

- naravna vrednota Sotla 1 ev. št. 4429 V (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot, Ur. list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09 in 93/10),  

- ekološko pomembno območje Kozjansko Sotla ID 12200 (Uredba o ekološko 
pomembnih območjih, Ur. list RS št. 48/4).  

V mnenju javni zavod navaja, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo ugodna saj poseg ne 
bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, ter 
da poseg ustreza zahtevam s področja varstva narave, s čimer je dano tudi naravovarstveno 
soglasje. 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje; izdaja 
kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ni potrebna. 

T.1.1.3.3 Predhodna izdelava projektne dokumentacije 

• Sanacija plazov Dobležice in Sela, št. proj. 27/10, ki ga je izdelalo podjetje CORUS 
INŽENIRJI d.o.o., 

• Projekt izgradnje transportnega vodovoda, št. proj. 21/2010, ki ga je izdelalo  podjetje 
M design Matjaž Planinšek s.p.. 



 tehnično poročilo štev. načrta: 804/12 C 
 

PZI kolesarske steze ob R3-683/1169 in R1-219/1240, Golobinjek ob Sotli - Sela stran 8 od 23 
 

T.1.1.3.4 Projektna naloga 

Posebne projektne naloge ni. Kot projektna naloga in osnova za projekt PZI je služila 
predhodno izdelana IDZ kolesarske steze Golobinjek – Sele v občini Podčetrtek, ki jo je izdelalo 
podjetje Trasa d.o.o. št. 804/2012. 

T.1.1.3.5 Opis usklajenosti s prostorskimi akti 

Na območju lokacije veljajo naslednji prostorski akti:  

• Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja KS Šmarje 
pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Vinski vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, 
Rogaška Slatina, Stojno selo, Donačka gora, Rogatec, Dobovec, Kristan vrh, Pristava, 
Zibika, Tinsko, Podčetrtek, Virštanj, Zagorje, Lesično, Buče, Kozje, Polje ob Sotli, 
Bistrica ob Sotli, Osredek in Podsreda, Uradni list RS, št. 13/1992 z dne 20. 3. 1993, 

• Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 63/1993 z dne 19. 11. 1993, 

• Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah, Uradni 
list RS, št. 69/1993 z dne 23. 12. 1993, 

• Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, št. 35/97, 

• Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, 53/2, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje 
pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, št.  67/99. 

Prostorske sestavine planskih aktov občine:  

• Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 
1999, Uradni list RS, št.  35/99, 

• Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana 
Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, št.  50/99, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, št.  
99/0, 

• Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, 
dopolnjenega v letu 1999, Uradni list RS, št.  88/99, 

• Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec v 
letu 2002, Uradni list RS, št. 100/03, 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, Uradni list RS, št. 
89/04. 

Predvidena izgradnja kolesarske steze je v skladu prostorskimi sestavinami planskih aktov 
občine Podčetrtek. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=62527&part=&highlight=prostorskih+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
http://www.uradni-list.si/1/content?id=62527&part=&highlight=prostorskih+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
http://www.uradni-list.si/1/content?id=62527&part=&highlight=prostorskih+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
http://www.uradni-list.si/1/content?id=62527&part=&highlight=prostorskih+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
http://www.uradni-list.si/1/content?id=62527&part=&highlight=prostorskih+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
http://www.uradni-list.si/1/content?id=67803&part=&highlight=odlok+%C5%A1marje+pri+jel%C5%A1ah
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T.1.1.3.6 Klimatski in hidrološki podatki 

Trasa ceste poteka v zmernem celinskem podnebju s temperaturami, ki ne presega 35ºC, 
najnižje pa ne padejo pod -20ºC.  

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.1.1.3.7 Vodnogospodarski pogoji in ureditve 

Hidravlični izračuni in potrebna zavarovanja so razvidni iz hidrotehničnega poročila, ki ga je 
izdelalo podjetje HIGRA d.o.o. iz Maribora.  

Padavinska voda se iz kolesarske poti preko prečnega naklona poti izliva na brežino, kjer delno 
ponikne, delno pa odteče v naprave za odvodnjavanje regionalne ceste. 

T.1.1.3.8 Geološko geotehnično poročilo - povzetek 

Geotehnične raziskave so bile izvedene za potrebe ureditve kolesarske steze oz. 
dimenzioniranja konstrukcije zgornjega ustroja, temeljenja podpornih konstrukcij in brvi. 

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter 
oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po 
pregledu Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje 
obravnavane lokacije.  

Mikrolokacija obravnavane kolesarske steze je definirana. Tla v območju načrtovane steze niso 
razmočena, precejne vode so bile ugotovljene v malem obsegu. Na sami mikrolokaciji so bile 
izvedene geološko geotehnične preiskave, s katerimi je ugotovljeno, da zemljinski pokrov 
tvorijo peščene gline v srednje gnetnem konsistentnem stanju, nižje se pojavi zaglinjen prod. 
Peščeni laporji so stabilni in se smatrajo kot nepodajna podlaga.  

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem območju znaša 80 cm. 

Za potrebe projektne dokumentacije so bile izvedene sondaže, ki so obsegale 3 sondažne 
jaške. 

Tabela 1: Sestava tal v območju steze 

Globina (m) AC  Opis 

0.00 – 0.20 OI Organska zemljina  

0.20 – 0.85 CI-CL Peščena glina, rjave barve,  
srednje gnetne konsistence 

0.85 – 1.20 CI Peščena glina, rjave barve, 
težko gnetne konsistence, z vložki peska 
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Tabela 2: Sestava tal v območju opornega zidu 

Globina (m) AC  Opis 

0.00 – 0.20 OI Organska zemljina  

0.20 – 0.95 CI-CL Peščena glina, rjave barve,  
srednje gnetne konsistence 

0.95 – 1.50 CI Peščena glina, rjave barve, 
težko gnetne konsistence, z vložki peska 
 

Tabela 3: Sestava tal pri mostu čez Golobinjski potok (teren 1.0 m pod nivojem steze) 

Globina (m) AC  Opis 

0.00 – 0.20 OI Organska zemljina  

0.20 – 1.10 CI-CL Peščena glina, rjave barve,  
srednje gnetne konsistence 

1.10 – 1.50 GC Zaglinjen prod, rjave barve, 
srednje gostotno stanje 

1.50 – 2.10 CI Peščena glina, sivo rjave barve, 
Srednje do težko gnetne konsistence 

2.10 – 3.50 CI Peščena glina, temno rjave barve, 
težko gnetne konsistence 

2.50 – 3.60 GP Tanka plast prodnega materiala 

3.60 – 3.80 CI Zaglinjen prod, rjave barve, 
srednje gostotno stanje 

 

Sestava tal je po trasi steze predvidljiva in jo povzemamo z naslednjim: temeljna tla v območju 
ceste sestavlja peščena glina, srednje do težko gnetne konsistence in nižje zaglinjen prod v 
srednjem do gostem gostotnem stanju. Hribinsko podlago gradijo glinasti in peščeni laporji. 

V območju sondažnih izkopov S1 in S2 ni bilo talne vode in tudi ne precejne vode. V 
sondažnem izkopu, ki je tik ob potoku je bil nivo vode po daljšem času enak nivoju potoka. 

Podrobnejše informacije so razvidne iz geološko-geomehanskega poročila. 

T.1.1.3.9 Geodetski načrt 

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja regionalne ceste. 
Poleg tega je bila izvedena označba profilov na desnem robu ceste 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.1.1.3.10 Urbanizem in pozidava 

V prvem delu poteka kolesarska pot od zaselka Sela proti Golobinjeku ob Sotli po redko 
naseljenem območju.  

V drugem delu pa  skozi kraj Golobinjek ob Sotli (znotraj označbe naselja). 



 tehnično poročilo štev. načrta: 804/12 C 
 

PZI kolesarske steze ob R3-683/1169 in R1-219/1240, Golobinjek ob Sotli - Sela stran 11 od 23 
 

V tretjem delu poteka steza za mešani promet pešcev, kolesarjev in traktorjev po 
nenaseljenem območju med njivami po obstoječi javni poti. 

T.1.1.3.11 Prometni podatki: 

Prometne razmere za R1-219 povzemamo iz publikacije o štetju prometa PROMET 2011 (DRSC 
Ljubljana), ki kažejo na prometno obremenitev  2265 PLDP/24 ur. 

Struktura prometa na R1-219/1240, št. vozil/dan, je naslednja: 

motorji 29 
osebna vozila 1854 
avtobusi 22 
lahki tovornjaki 162 
srednje težki tovor. 69 
težki tovornjaki 40 
tovornjak s prikolico 34 
vlačilci 55 

 
Pregled prometnih obremenitev od leta 2005 do 2011: 
 

Leto PLDP 
2005 2230 
2006 2300 
2007 2300 
2008 2622 
2009 2405 
2010 2269 
2011 2265 

 
Prometna obremenitev ceste na koncu 20 letne planske dobe z upoštevano 0,22% letno rastjo 
prometa (rast prometa iz leta 2005 do 2011): 
 
motorji 30 
osebna vozila 1937 
avtobusi 23 
lahki tovornjaki 169 
srednje težki tovor. 72 
težki tovornjaki 42 
tovornjak s prikolico 36 
vlačilci 57 
skupaj PLDP 20 let 2367 

 
Prometne razmere za R3-683 povzemamo iz publikacije o štetju prometa PROMET 2009 (DRSC 
Ljubljana), ki kažejo na prometno obremenitev  810 PLDP/24 ur. 

Struktura prometa na R1-219/1240, št. vozil/dan, je naslednja: 

motorji 10 
osebna vozila 736 
avtobusi 8 
lahki tovornjaki 35 
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srednje težki tovor. 10 
težki tovornjaki 8 
tovornjak s prikolico 1 
vlačilci 2 

Pregled prometnih obremenitev od leta 2005 do 2011: 

Leto PLDP 
2006 803 
2007 810 
2008 810 
2009 810 

Prometna obremenitev ceste na koncu 20 letne planske dobe z upoštevano 0,12% letno rastjo 
prometa (rast prometa iz leta 2006 do 2009): 

motorji 10 
osebna vozila 754 
avtobusi 8 
lahki tovornjaki 36 
srednje težki tovor. 10 
težki tovornjaki 8 
tovornjak s prikolico 1 
vlačilci 2 
skupaj PLDP 20 let 830 

T.1.1.3.12 Zasnova cestnega omrežja 

Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R3-683/1169 Lesično - MP Imeno spada med 
zbirne ceste, povezuje povezovalni cesti R1-219 in R2-423 manjša naselja in zagotavlja 
povezave z dostopnimi cestami na Kozjanskem. 

Po prometnotehnični razvrstitvi regionalna cesta R1-219/1240 Sl. Bistrica - Čatež spada med 
povezovalne ceste, medsebojno povezuje regionalna središča z naselji in mestnimi predeli od 
Slovenske Bistrice do Čateža. 

.1 Mirujoči promet: 

Mirujoči promet se ne rešuje. Površine za parkiranje ob kolesarski cesti niso predvidene. 

.2 Peš in kolesarski promet: 

Predmet naloge je ureditev dvosmerne kolesarske poti na odseku Golobinjek – Sele, v skupni 
dolžini 3100 m. 

.3 Javni potniški promet: 

Ob regionalni cesti R3-683 je na obravnavanem odseku en par avtobusnega postajališča, Sela 
pri Virštanju od P21 do P24. 

Po voznem redu Izletnik Celje pelje avtobus 18 krat dnevno v smeri Virštanj in 20 krat dnevno 
v smeri Golobinjek ob Sotli. 

Avtobusni postajališči nista urejeni v skladu s pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Ur. list 
RS, št. 106/11), neustrezni medsebojni zamik. Postajališče na desni strani regionalne ceste v 
smeri Golobinjek ob Sotli je ustrezno urejeno zunaj vozišča s čakališčem, pločnikom za pešce, 
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ter obeleženo s prometno signalizacijo.  Postajališče na levi strani ni urejeno, temveč avtobus 
stoji na asfaltiranem dvorišču gasilskega doma. 

Ob regionalni cesti R1-219 je na obravnavanem odseku en par avtobusnega postajališča, 
Golobinjek ob Sotli od P128 do P131. 

Po voznem redu Izletnik Celje pelje avtobus 5 krat dnevno v smeri Bistrica ob Sotli in 5 krat 
dnevno v smeri Podčetrtek. 

Avtobusni postajališči nista urejeni v skladu s pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Ur. list 
RS, št. 106/11), neustrezni medsebojni zamik (min 50 m). Postajališče na levi strani regionalne 
ceste v smeri Bistrica ob Sotli je ustrezno urejeno zunaj vozišča s čakališčem, pločnikom za 
pešce, ter obeleženo s prometno signalizacijo.  Postajališče na desni strani ni urejeno, temveč 
avtobus stoji na makadamskem platoju izven vozišča. 

T.1.1.4 TRASIRNI ELEMENTI 

T.1.1.4.1 Projektna hitrost 

Trasa ceste R3-683 poteka po hribovitem terenu (kriterij padca terena v prečni smeri). Za 
zbirno cesto je privzeta projektna hitrost Vp = 50 km/h. 

Trasa ceste R1-219 poteka po gričevnatem terenu. Za povezovalno cesto je privzeta projektna 
hitrost Vp = 50 km/h v naselju, ter Vp = 80 km/h zunaj naselja. 

Optimalna hitrost kolesarjev, ki jo želimo zagotoviti na glavnih kolesarskih prometnicah, znaša 
20 km/h. 

T.1.1.4.2 Horizontalni in vertikalni elementi 

.1 Horizontalni potek trase 

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

.2 Vertikalni potek trase 

Niveleta poti je zaradi prilagajanje terenu in s tem manjših posegov v prostor, precej 
razgibana.  

V naslednji tabeli je prikazana primerjava med minimalnimi oz. maksimalnimi trasirnimi 
elementi glede določbe iz TSC 03.600 Kolesarske površine in Pravilnika o projektiranju cest, za 
projektno hitrost 20 km/h.  

-  horizontalni radij Rmin  = 10 m 
-  zaustavitvena razdalja Pz = 20 - 30 m 
-  vertikalni radij Rv = 40 m (25 m konkavni) 
-  dovoljeni max. nivelete q = 3 % (q = 4 % vzpon 250 m, q = 5 % vzpon 120 m, q = 6 % vzpon 65 
m, q = 10 % vzpon 20 m) 

Uporabljeni minimalni elementi trase so: 

-  horizontalni radij R = 10 m (R = 5 m na prehodu za kolesarje) 
-  vertikalni radij Rkonk = 100 m  
-  vertikalni radij Rkonv = 55 m 
-  največji podolžni sklon q = 10 % na dolžini vzpona 20 m 
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.3 Karakteristični profil: 

Skladno s 47. členom pravilnika o projektiranju cest znaša prometni profil kolesarja 1.00 m, 
širina prostega profila pa 1.50 m. Na osnovi predpisanih dimenzij so s projektom predvideni 
sledeči karakteristični profili: 
 
Predlaga se naslednji prerez poti:  
Ob regionalni cesti R3-683/1169 in R1-219/1240, kjer je pot ločena od ceste z robnikom  

- kolesarska pot   2,75 m 
- berma    0,50 

 
Ob regionalni cesti R3-683/1169 in R1-219/1240, ločena od vozišča ceste z zelenim pasom 
 - kolesarska pot   2,50 m 

- bankina  2 x 0,50  1,00 m  
 
Na javni poti - traktorska pot 
 - kolesarska pot   3,50 m 
 - bankina  2 x 0,50  1,00 m 
 
OPOMBA:   
-  Prečni nagib vozišča kolesarske poti je enostranski in znaša 2,5 %. 
 

.4 Preglednost 

Na celotnem odseku je, glede na privzeto projektno hitrost, zagotovljena preglednost na 
minimalni zaustavitveni razdalji, prikazana v prometni situaciji. 
Za zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev je zagotovljena zaustavna preglednost za varno 
zaustavitev kolesarja pred oviro na kolesarski površini, ki znaša 20 do 30 metrov za hitrost 
kolesarjenja 20 km/h. 

T.1.1.5 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ - POVZETEK 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne 
ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Glede na občasni traktorski promet je upoštevana zelo lahka prometna obremenitev. 

Na osnovi izračunane prometne obremenitve in ugotovljene nosilnosti na planumu posteljice 
CBR = 10%  je potrebna voziščna konstrukcija iz plasti: 

 8 cm asfaltne krovne plasti 
 23 cm nevezane zmesi drobljenca 

Debelinski indeks takšne voziščne konstrukcije znaša: 

 Dpot. = 8 x 0,38 + 23 x 0,14 = 6,26 cm 

Potrebna globina glede na vpliv mraza: 

hmin = 0,8 · hm = 0,8 · 80 = 64 cm 

Podrobnejši opis voziščne konstrukcije je opisan v poglavju T.1.1.6.3 Zgornji ustroj.  
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T.1.1.6 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

T.1.1.6.1 Preddela 

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. Ruševine 
gradbenih odpadkov (asfalti, betoni ..) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih 
odpadkov ali pa odrezkajo. 

Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno signalizacijo. 
Zakoličiti je os predvidene trase poti.  
Zakoličiti, zaščititi ali prestaviti je potrebno obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do 
nepotrebnih poškodb.  

T.1.1.6.2 Zemeljska dela 

.1 izkopi 

Manjši izkopi se pojavljajo v območju poti ob R3-683, kjer se bo se bo kolesarska pot 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.  

.2 nasipi 

Večjih nasipov ni. Manjši nasipi se pojavljajo v območju poti ob R3-683. Za izvedbo nasipov se 
uporabi kamniti material. Brežine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3.  

.3 tamponski sloj 

Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Vgrajuje se naj enoslojno. Planum 
tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti ± 1 cm in uvaljan. Nosilnost 
se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). 

Presežena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2: Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. 
Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn. 

Zgoščenost nevezane nosilne plasti kamnitih zrn se določi po Modificiranem Proctorjevem 
postopku in mora znašati vsaj 98 %. Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od povprečne 
vrednosti za več kot 3 %. 

Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehnične specifikacije za javne ceste TSC 06.200 : 
2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je založila in izdala Direkcija Republike 
Slovenije za ceste. 

.4 vezane nosilne plasti 

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.411 : 2003 za vgrajene 
obrabne sloje in TSC 06.310 : 2001 za zgornje nosilne sloje. 
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T.1.1.6.3 Zgornji ustroj 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne 
ceste TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Glede na izvršen izračun dimenzioniranja zgornjega ustroja, ki je razviden iz elaborata 
"Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije kolesarske steze  ob cesti R3-683/1169 
Lesično – MP Imeno, od km 7,9+15 do 10,3+00 in R1-219/1240 Sl. Bistrica - Čatež, od km 0+00 
do 3+80", na sledeč način: 

Kolesarska in traktorska pot 
• 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 

 
Kolesarska pot  

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

 
T.1.1.6.4  Odvodnjavanje 

.1 obstoječe odvodnjavanje 

Odvodnjavanje padavinske vode iz obstoječega cestišča R3-683 je urejeno z zemeljskimi jarki. 
Jarki so vezani na prepuste pod regionalno cesto in izpustom po brežini. Na krajših odsekih je 
odvodnjavanje  urejeno z betonskimi požiralniki, ki so vezani na prepuste pod regionalno cesto 
in izpustom po brežini. 

Padavinska voda iz obstoječega vozišča R1-219 se v naselju Golobinjek odvaja preko 
požiralnikov pod robnikom obstoječega hodnika za pešce na levi strani regionalne ceste. 
Požiralniki so vezani na izpuste po brežini in Golobinski potok. Zunaj naselja se padavinska 
voda iz vozišča razpršeno preliva po brežini na travnike in njive. 

.2 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 

Izvršili smo izračun obremenitve padavinske odpadne vode po uredbi o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest (u.l. RS 47/2005). 

Izračun je bil izveden po formuli: 

R1-219/1240: 

EOV = V1 + N2 * V2 + N3 * V3 
EOV = (1937+169) + 2 * (23 + 72)  + 3,5 * (42+36) 

EOV = 2569 

R3-683/1169: 

EOV = V1 + N2 * V2 + N3 * V3 
EOV = (754+36) + 2 * (8 + 10)  + 3,5 * (8+1) 

EOV = 858 
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Iz izračuna je razvidno, da posebno čiščenje, preko lovilca olj, ni potrebno saj dnevni povprečni 
pretok motornih vozil ne presega 12.000 EOV/dan, ki je določeno za območje pri katerem se 
odpadna voda s ceste odvaja neposredno v vodotok. 

Koncept odvodnje kolesarske poti 

Posebne naprave za odvodnjo kolesarske poti niso predvidene. Naklon poti je vseskozi obrnjen 
proti nasipni brežini, tako da se padavinska voda steka preko površine poti na cestno brežino, 
kjer delno ponikne, delno pa odteče v odvodne naprave regionalne ceste.   

Način odvodnje je prikazan v situaciji odvodnjavanja. 

Odvodnjavanje se rešuje na obeh avtobusnih postajališčih.  

odvodni jarki 

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

asfaltne mulde 

Odvodnja padavinske vode iz avtobusnih postajališč se izvaja z asfaltnimi muldami, ki so 
vezane na požiralnike z rešetko in naprej v meteorno kanalizacijo. Mulde so široke 0,50 m in se 
izvajajo istočasno z asfaltom vozišča. 

Debelina asfaltnih plasti v muldi je enaka kot na vozišču. 

drenaže 

Vzdolž avtobusnih postajališč in vzdolž kolesarske steze ob vozišču ločene z robnikom se pod 
asfaltno muldo in betonskim robnikom izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode. 
Drenaže se izvedejo iz trdostenskih plastičnih cevi prereza 100 mm na betonski podlagi. 

prepusti 

Obstoječe prepuste je potrebno očistiti. 

meteorna kanalizacija 

Od profila P4 do P6 se izvede kanal PE 250 mm v dolžini 33 m. 

Na novem avtobusnem postajališču od P26 do P27 se izvede kanal PE 250 mm v dolžini 25 m. 

Za novim avtobusnim postajališčem od P122 do P127 se kanalizira obstoječ jarek, izvede se 
kanal PE 315 mm v dolžini 49 m. 

T.1.1.7 UREDITEV KRIŽIŠČ, PRIKLJUČKOV IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

T.1.1.7.1 Priključki 

V območju obdelave, se na regionalno cesto priključuje več skupinskih priključkov: 

- v km 7.905 javna pot JP 817591 za zaselek Virštanj 
- v km 8.342 lokalna cesta LC 317132 za zaselek Virštanj in LC 317131 za Verače 
- v km 8.655 javna pot JP 817711 za zaselek Sela 
- v km 8.772 javna pot JP 817583 za zaselek Sela 
- v km 9.120 javna pot JP 817701 za zaselek Sela 
- v km 9.740 javna pot JP 817691 za zaselek Sela 
- v km 0.000 križišče regionalnih cest R1-219 in R3-683 
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- v km 0.050 lokalna cesta LC 317141 za zaselek Pecelj 

Skupinski priključki se izvedejo kot sestavljena krivina lokov R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3.   

Individualni priključki, k hišam in na polja:  

Se gramozirajo in asfaltirajo v širini bankine.  

T.1.1.7.2 Avtobusna postajališča 

Ob regionalni cesti R3-683 se na obravnavanem odseku med P25 in P26 izvede avtobusno 
postajališče na levi strani pred priključkom lokalne LC 317132 za Virštanj. Avtobusno 
postajališče smo locirali glede na edin razpoložljiv prostor v bližini in pogoj preglednosti na 
stranski prometni smeri. 

Avtobusno postajališče se izvede za uvozno hitrost 30 km/h, širina stojnega mesta je 3,10 m, 
čakališče dolžine 13,0 m in širine 2,0 m. Vzdolžni nagib levega avtobusnega postajališča znaša 
1,6%, ter ne presega minimalnega vzdolžnega nagiba 5%. Preglednostna razdalja za projektno 
hitrost 50 km/h pri vključevanju avtobusa na regionalno cesto znaša za levo avtobusno 
postajališče Pz > 45 m x 1.5 = 67,5 m. Na območju avtobusnega postajališča se izvede razširitev 
vozišča regionalne ceste, tako da se zagotovi širina vozišča 5,50 m. Preglednostna razdalja pri 
vključevanju s priključka znaša Pz > 45 m. 

Drugo avtobusno postajališče na obravnavanem odseku se izvede v naselju Golobinjek 
neposredno za križiščem regionalnih cest R1-219 in R3-683 med P126 in P127. Avtobusno 
postajališče se izvede na desni strani regionalne ceste. Avtobusno postajališče smo locirali 
glede na razpoložljiv prostor v bližini, pogoj preglednosti na stranski prometni smeri in lokacijo 
levega avtobusnega postajališča, medsebojni zamik znaša 50 m. 

Avtobusno postajališče se izvede za uvozno hitrost 30 km/h, širina stojnega mesta je 3,60 m, 
čakališče dolžine 13,0 m in širine 2,0 m. Vzdolžni nagib levega avtobusnega postajališča znaša 
1,0%, ter ne presega minimalnega vzdolžnega nagiba 5%. Preglednostna razdalja za projektno 
hitrost 50 km/h pri vključevanju avtobusa na regionalno cesto znaša za desno avtobusno 
postajališče Pz > 45 m x 1.5 = 67,5 m. Na območju avtobusnega postajališča znaša obstoječa 
širina vozišča regionalne ceste 6,00 m. Preglednostna razdalja pri vključevanju iz stranske 
prometne smeri R3-683 znaša Pz > 45 m. 

T.1.1.8 NAPRAVE ZA UMIRJANJE PROMETA 

Pred vstopom v naselje smo z obeh strani predvideli izvedbo naprav za umirjanje prometa. 
Predvidena je simetrična razširitev vozišča s sredinskim otokom, širine 2,0 m, po TSC 03.800 : 
2009 (5.6.3 Zamik osi smernega vozišča navzven).  

T.1.1.9 OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

Na obravnavanem odseku je predvidena oporna konstrukcija v P26. 

Med P26 -11m in P26+12m je na vkopni strani predviden kamniti oporni zid, dolžine 25 m, 
svetle višine 2.5 m. Naklon sprednje strani zidu je 3:1, gradi se intaktno na vkopno brežino z 
naklonom 5:1, na podbeton debeline 15 cm. Krona zidu se izvede kot AB vezna gred širine 55 
cm in višine 25 cm, na katero se montira žična ograja. Predvideno razmerje kamen/beton je 
70/30%. Uporabi se kamen dimenzij od 30 do 60 cm. 
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T.1.1.10 SANACIJA PLAZOVITIH OBMOČIJ 

Pred izvajanjem kolesarske poti je potrebno sanirati plaz na cesti R3-683. Projekt sanacije je 
izdelan in ga je potrebno upoštevati pri projektu kolesarske poti "Sanacija plazov Dobležice in 
Sela, št. proj. 27/10, ki ga je izdelalo podjetje CORUS INŽENIRJI d.o.o.". 

T.1.1.11 OBJEKTI 

Preko Golobinjskega potoka bo potrebna izgradnja armiranobetonske brvi, ki je obdelana v 
posebnem načrtu v sklopu predmetnega projekta kolesarske steze. 

T.1.1.12 OGRAJE 

Za vse predvidene varovalne ograje med kolesarsko potjo in regionalno cesto, se uporabi tip 
lesene ograje. Lesena varovalna ograja za kolesarje se postavi na odsekih, kjer so možnosti, da 
pride do zdrsa kolesarja po brežini na vozišče regionalne ceste.  

T.1.1.13 VPLIVI NA OKOLJE 

Hrup: Kolesarska pot ne bo povečala emisij hrupa, zato analize obremenitve s hrupom nismo 
izvedli. 

Emisije izpušnih plinov in prašnih delcev: Kolesarski promet ne bo povečal obstoječih emisij 
plinov v okolje in ne emisije prašnih delcev. 

Vklop trase v okolje in ozelenitev: Brežine poti so v naravnih naklonih zemljin (1:1,5 do 1:3). 
Brežine so humuzirane in zatravljene. 

T.1.1.14 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZAIJA 

Obstoječa prometna oprema se pred rekonstrukcijo ceste odpelje v skladišče in se po izvršenih 
delih ponovno postavi. Vsa poškodovana in oprema in oprema, ki ni v skladu s pravilnikom o 
prometni opremi, se nadomesti z novo. 

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)  

.1 Opis prometnih znakov in talnih označb: 

Označbe na vozišču tvorijo vzdolžne in prečne črte in druge označbe na vozišču in utrjenih 
površinah. 

.2 Talne označbe na vozišču:  

Vse oznake na vozišču se izrišejo strojno, z enokomponentno barvo, z vsebnostjo 250 µm suhe 
snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. 

Vzdolžne označbe na vozišču: 
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Smerna pasova kolesarske poti bosta ločena z vzdolžno prekinjeno ločilno črto V-2 širine 10 
cm in rastrom 1-1-1. 

S simboli V-39 se označi kolesarska pot. Hkrati se z oznako V-25 označi smer vožnje na 
kolesarskih pasovih. 

Prečne označbe na vozišču: 

Široke prečne črte: sem spadajo neprekinjene in prekinjene črte ustavljanja na priključnih 
lokalnih cestah oz. javnih poteh. 

Širina črt ustavljanja (neprekinjene ali prekinjene) je 0,50 m, dolžina prekinjenega dela pa je 
1,00 m.  

Prehodi za pešce in kolesarje: 

Prehod za pešce in kolesarje preko regionalne ceste se obeleži v naselju v križišču  R1-219 in 
R3-683. Prehod za kolesarje preko regionalne ceste se obeleži na začetku/koncu naselja 
Golobinjek v območju sredinskega otoka in poteka na nivoju vozišča. 

Širina prehoda za pešce na regionalni cesti je 4,00 m, širina označbe (črte) in presledka je 0,50 
m.  Širina prehoda za dvosmerno kolesarsko pot preko regionalne ceste, LC in javnih poti znaša 
2,00 m in presledka je 0,50 m. 

Obarvanje kolesarskih površin z rdečo barvo se izvede na prehodih za kolesarje. Prevleka iz 
pigmentiranega epoksidnega veziva mora biti v mejah RAL približno 3020 (1,00 kg/m2) in posip 
iz rdečega kremenovega peska RAL približno 3020 (granulacije 0,7 - 1,2 mm, 3,00 kg/m2). 

Zaznamovanje avtobusnega postajališča: 

Oznake za postajališče BUS se izrišejo z rumeno barvo.  

.3 Vertikalna prometna signalizacija: 

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim  Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in opremi javnih cest.  

Prometni znaki: 

Velikost znakov je odvisna od širine vozišča, skladno z zgoraj citiranim pravilnikom (Ur.l. RS št. 
46/00)  

Na glavni smeri se postavijo prometni znaki I. kategorije.  

 - stranica enakostraničnega trikotnika   90 cm 
 - premer okroglega znaka   60 cm 
 - kvadratni znak     60 cm    

Postavitev prometnih znakov: 

Prometna signalizacija mora biti postavljena tako, da ne ovira kolesarjev in pešcev. 

Steber prometnega znaka se postavi v bankino na razdalji 0,25 m od roba asfalta. Višina znaka 
je min. 2,25 m (od asfalta do spodnjega roba znaka). Temelj za postavitev znaka bo globok 80 
cm in premera 30 cm. 

Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz 
situacije prometne opreme in karakterističnega prereza. 
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.4 Oprema za vodenje prometa:  

Smernike se ponovno postavi na območju razširitve vozišča R1-219, ki je posledica izgradnje 
sredinskega otoka kot ukrep umirjanja prometa. 

Na bankinah se postavijo tipski plastični (polietilenski) smerniki. 

Smerniki se postavijo 75 cm od roba in 75 cm nad rob asfalta. 

Raster postavitve smernikov je 24, premi in v krivinah 12 in 6 m, odvisno od velikosti radija 
krivine. 

.5 Oprema za varovanje prometa: 

Na nasipnih brežinah kolesarske poti, ki so višje od 3 m se postavi lesena ograja višine 1.3 m. 
Ograja bo preprečevala padec kolesarja po brežini. 

T.1.1.15 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

obstoječe stanje: V območju ceste potekajo naslednji komunalni vodi: 

- Telekom Slovenije d.d.; Ob cesti potekajo podzemni telekomunikacijski vodi.  

- Elektro Ljubljana d.d.; Ob cesti potekajo srednjenapetostni  daljnovodi 20 kV in 
nizkonapetostni električni kabli 0,4 kV. 

- Plinovodi d.o.o.; načrtovana kolesarska steza prečka obstoječi prenosni plinovod med 
P114 in P115. 

- OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.; gradnja kolesarske 
steze je predvidena v območju varovalnega pasu javnega vodovoda oz. predviden objekt se 
nahaja manj kot 3 m od osi javnega vodovoda. 

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na 
podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (soglasodajalcev).  

Vrisi so približni. Pred pričetkom del je potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo 
blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma prepreči 
nepotrebne poškodbe le teh v času izvajanja gradbenih del. 

zaščita in prestavitve:  

- Telekom Slovenije; TK kabel se zaščiti s PVC cevjo fi 110 na območju: med P42 in P43, 
med P43 in P44, med P52 in P53, P110 in P111, P121 in P122, pri P126, med P127 in P128, 
med P131 in P132, med P137 in P138. 

Potrebna je prestavitev TK omarice med P4 in P5 iz predvidene kolesarske steze v zelenico. 

Ob kolesarski stezi v bankini je predvidena trasa TK vodov, za morebitne kasnejše potrebe. 

- Elektro Celje; Nizkonapetostne zemeljske kable se zaščiti s PVC cevjo fi 110 na 
območju:  med P4 in P5, med P24 in P25, med P40 in P41, med P45 in P46, med P129 in P130, 
med P146 in P147. 

NN omarice je pri P25 oddaljena od nove kolesarske steze 7 m. Po prvotni varianti iz IDZ se je 
pravtako kolesarska steza približala NN omarici pri P129, na razdaljo manjšo od 0,5 m. 



 tehnično poročilo štev. načrta: 804/12 C 
 

PZI kolesarske steze ob R3-683/1169 in R1-219/1240, Golobinjek ob Sotli - Sela stran 22 od 23 
 

Varnostne višine v križnih razpetinah med kolesarsko stezo in najnižjim vodnikom daljnovoda 
20 kV znašajo minimalno 7,6 m: križanje med P15 in P16, pri P95, med P162 in P163. 

Izolacijo na stojnih mestih DV 20kVpri P94 in P97 je potrebno še mehansko ojačati (električno 
je izolacija že ojačana). 

- Plinovodi; Na mestu križanja prenosnega plinovoda in regionalne ceste R3-683, ter 
predvidene kolesarske steze se izvede tlakovanje obstoječega jarka do vrha brežine v dolžini 6 
m (3 m na vsako stran plinovoda), prosti višinski razmik znaša 0,64 m. Pri križanju 
predvidenega vodovoda in prenosnega plinovoda se vodovodno cev položi v PVC zaščitno cev 
v dolžini 6 m (3 m na vsako stran plinovoda). 

Prestavi se obvestilna tabla za plinovod iz trase kolesarske steze na zelenico/brežino. 

- OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina; Obstoječa trasa 
vodovoda poteka desno od regionalne ceste R3-683. Posamezni hišni priključki prečkajo 
regionalno cesto in predvideno kolesarsko pot. Na mestih križanja kolesarske poti in 
obstoječega vodovoda se vodovod zaščiti s PVC cevjo fi 110: med P3 in P4, med P21 in P22, 
med P24 in P25, med P42 in P43, pri P111, pri P127, pri P131. 

Glede zahteve iz projektnih pogojev, da je potrebno projekt kolesarske steze uskladiti s 
projektom izgradnje transportnega vodovoda, smo dobili zagotovilo investitorja občine 
Podčetrtek, da se bo vodovod gradil istočasno s kolesarsko potjo. Najprimernejša in 
predvidena trasa transportnega vodovoda je v levi bankini kolesarske poti in je prikazana v 
karti komunalnih vodov. 

Predvideni komunalni vodi: 

Cestna razsvetljava – na obeh parih avtobusnih postajališč se izvede cestna razsvetljava. 
Osvetlita se tudi oba prehoda za kolesarje in pešce. 

Vodovod - vzdolž kolesarske poti ob R3-683 je predviden transportni vodovod po projektu 
21/2010, ki ga je izdelalo podjetje M design Matjaž Planinšek s.p. 

T.1.1.16 POGOJI IZVEDBE 

Izkopano plodno zemljino je potrebno deponirati ob trasi za kasnejšo izvedbo humuziranja 
brežin in okolice, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli.  

Izkope je potrebno izvajati strojno. Izkopni material se odpelje v trajno deponijo. 

Izvajalec del je dolžan dela, v maksimalni možni meri, izvajati mehanizirano, izbor mehanizacije 
pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim možnostim oz. prometno 
varnostnim pogojem. 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz 
kriterijem, ki so predpisani s TSC, Splošnimi in Posebnimi pogoji in geološko - geomehanskim 
poročilom. 
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T.1.1.17 POSEG NA ZEMLJIŠČA 

Katastrski podatki: 

Prizadetost parcel je obdelana v katastrski situaciji in tabeli prizadetih parcel, ki je priloga 
projektu. 

 
 
 
Maribor, september 2012            
          
        Sestavil:  
        Leon Friš dipl. inž. grad. 
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