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1.4.T TEHNIČNO POROČILO 

1.4.T.1 Splošno 

Po naročilu investitorja občine Hoče - Slivnica smo pristopili k izdelavi PZI projektne 
dokumentacije za izvedbo ureditve dostopov do kmetijskih zemljišč in kolesarske 
povezave Spodnje Hoče - Slivnica. 

 

Predhodna dokumentacija: 

Osnovo za izdelavo PZI Ureditve dostopov na kmetijska zemljišča in kolesarske 

povezave Spodnje Hoče - Slivnica predstavlja projektna naloga in izdelana 

dokumentacija IDZ Ureditve dostopov na kmetijska zemljišča in kolesarske povezave 

Spodnje Hoče - Slivnica, CPI št. 536, junij 2016, s katerimi so pridobljeni  projektni pogoji 

posameznih soglasodajalcev. 

Projektna dokumentacija je usklajena s projektom Direkcije RS za infrastrukturo, 
regionalna cesta R2-430, odsek 0274 Slivnica – Slov.Bistrica km 0,802 do km 1.187 
BCP, Ureditev odseka črne točke št. PNG 554-1/11, september 2011 

1.4.T.1.1 Obseg projekta 

Celoten projekt za gradnjo obsega kompletno vsebino gradbeno-tehničnih ukrepov in je 
sestavljen iz več načrtov različnih izdelovalcev: 

načrti : 

 0 Vodilna mapa 

 3/1 Načrt ceste – gradbeni del 
elaborati : 

 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

 Varnostni načrt 

 Načrt vodenja in zav. prometa v času gradnje 

 Katastrski elaborat 

 

T.1.1.2  Obstoječe stanje 

 

Na območju južno od naselja Spodnje Hoče se razprostirajo kmetijska zemljišča,  katera 
mejijo na vzhodni  strani na regionalno cesto R2 – 430/0274, na zahodni strani pa na 
obronke Pohorja. Po sredini prečka kmetijska zemljišča razbremenilni kanal visokih voda 
Hočkega potoka Vzdolž kanala poteka neurejena poljska pot, katera služi za dostope do 
kmetijskih zemljišč.  
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Slika 1: Neurejena poljska pot 

 

Preko kanala so obstoječi betonski premostitveni objekti, kateri omogočajo dostope do 
kmetijskih zemljišč lociranih severno od kanala. 

 

 

 

 

 

Slika 2: Betonski premostitven objekt 
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Skozi občino Hoče - Slivnica iz smeri Maribora in naprej proti Slovenski Bistrici poteka 
tudi koridor državne kolesarske povezave D1 Šentilj - Maribor - Celje - Postojna - Divača 
- Koper, ki predstavlja del mednarodne kolesarske povezave št.9 z nazivom Jantarjeva 
smer Baltik - Jadran; na relaciji Gdansk - Dunaj - Gradec - Maribor - Ljubljana - Trst - 
Koper - Pula. 

Sam potek na območju občine Hoče - Slivnica še ni bil določen, urejena je le prometna 
signalizacija za vodenje kolesarjev, ki jih usmerja na državne in občinske ceste. Iz smeri 
Maribora do Hoč poteka po obstoječih mestnih cestah in od Slivnice v smeri Slovenske 
Bistrice pa ob regionalni cesti R2-430. Na potezi skozi občino Hoče - Slivnica  obstajajo 
številne "črne točke", ki ogrožajo varnost kolesarjev. 

 

Slika 3: Regionalna cesta R2-430 v smeri Slivnice 

 

Skupna dolžina odseka kolesarske povezave med Hočami in Slivnico ob regionalni cesti 
R2-430 znaša cca. 1,215 km. 

 

1.4.T.1.3 Prejeti projektni pogoj 

 
 

 S strani soglasodajalcev  so bili prejeti naslednji projektni pogoji: 

 

1. DRSI Ministrstvo za infrastrukturo ( 37167-1045/2016/88(1506): 

- Projektna dokumentacija je usklajena s projektom Direkcije RS za infrastrukturo, 
regionalna cesta R2-430, odsek 0274 Slivnica – Slov.Bistrica km 0,802 do km 1.187 
BCP, Ureditev odseka črne točke št. PNG 554-1/11, september 2011 ter usklajena s 
projektno dokumentacijo IDZ »Ureditev križišča v naselju Slivnica v km 1+400«, št. 494, 
junij 2016, BPI d.o.o 

- Površine za kolesarje na pododseku 3 se navežejo na površine na predhodnem 
pododseku 2 ter v nadaljevanju na rešitve ureditve krožnega križišča v Slivnici, 

- Območje ob cesti je varovano z JVO 
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- Cestni priključki so na območju steze za kolesarje asfaltirani 

- Varovanje kolesarjev na območju ribnika je urejeno s pridržno (palično ograjo) 

- Meteorne vode s kolesarske poti so vodene stran od vozišča, razpršeno 

2. Naravovarstveni pogoji  Ministrstvo za okolje in prostor (35620-2341/2016-4): 

- Kolesarska pot je na območju ribnika vodena v min dovoljeni oddaljenosti od roba 
vozišča, rob kolesarske poti na strani ribnika varujemo s palično pridržno ograjo 

- Odvodnjavanje vozišča se ohranja nespremenjeno, saj ostajajo prometne obremenitve 
nespremenjene (manj kot 12 000 EOV) 

- Naravna brežina ob vodi se ohranja v širini 2.0m  

- Iztok iz ribnika se ohranja obstoječ nespremenjen 

- V času izgradnje in obratovanja kolesarske steze ne sme priti do nikakršnih 
onesnaževanj brežin in ribnika 

3. Telekom Slovenije ( 76/03-00121201606240014) 

- Del posega gradnje kolesarske poti poteka po obstoječih TK instalacijah. Za potrebe 

izvedbe se v trasi gradnje predvidi položitev kabelske kanalizacije 2 x fi 125mm 

4. Plinarna Maribor (ODS/DT-268/16-5987 

- Plinarna Maribor namerava v sklopu izgradnje kolesarske poti  na pododseku 3 od 

km 1,135 do km 1,379 položiti distribucijski pinovod PE 160. 

5. Vodovod Maribor (11539/II/4) 

- Po pridobljenih podatkih s strani Vodovod-a Maribor, poteka vodovodni cevovod LŽ DN 
200 po levi strani regionalne ceste do km 2,190 kjer preide na desno stran ceste. Zaradi 
večjih obremenitev – nasip kolesarske poti se predvidi zaščita obstoječega vodovoda 

- V bližini kolesarske poti na pododseku 2 se nahaja obstoječ piezometer P-1, v katerega 
pa se ne posega 

6. Elektro Maribor (1059783 (4001-791/2016-2): 

- Po pridobljenih podatkih Elektro Maribor v km 1+470 prečka predvideno kolesarsko pot 
podzemno nizkonapetostno omrežje, na mestu prečkanja kolesarske poti se predvidi 
zaščita 

7. Nigrad (2016-PP-K-161) 

- Ker na območju posega ni javne kanalizacije se odvodnjavanje meteornih voda izvede 
razpršeno 

8. Telemach (OHSCPP/BB/062016) 

- Na območju predvidenih posegov ni omrežja v lasti in upravljanju podjetja Telemach 
rotovž 

9. Plinovodi (516-284/R-ZM/RKP) 

- Obseg predvidenih del ne posega v varovalni pas obstoječih ali predvidenih prenosnih 
plinovodov v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. 

  

Vloga za projektne pogoje je bila poslana tudi na MOP DRSV Sektor območja Drava 
(priložena povratnica) na katero pa ni bilo prejetih projektnih pogojev. 
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T.1.1.3  Prometne obremenitve 

 

V območju obdelave je na državni cesti (števno mesto 906 Radizel leto meritve 2014) 
izmerjena količina prometa PLDP 7.373 vozil na dan. 

 

Vsa vozila (PLDP) 7.373 

Motorna kolesa 105 

Osebna vozila 6827 

Avtobusi 53 

Lahka tovorna vozila 319 

Srednja tovorna vozila 24 

Težka tovorna vozila 31 

Tovornjaki s prikolico 11 

Vlačilci 3 
 

 

 Izračun dnevnega povprečja pretoka motornih vozil: 

 

EOV/dan  = 7776, kar predstavlja manj kot 12 000 EOV/dan  in ni zahteve po čiščenju 

odpadnih voda  

 

 

 

T.1.1.4  Geodetske podloge 

 
Za predmetni odsek poti ne obstojijo topografski načrti v M 1:1000 ali večjem, zato so bili 
za potrebe obdelave izvedeni naslednji koraki: 

 zakoličba cestnih profilov po levem robu ceste, 

 topografski posnetek območja z zapisom v DWG format, ki obsega: 
o tahimetrični posnetek, 
o popis obstoječega stanja. 

 

T.1.1.5  Geološko – geotehnični pogoji (povzetek) 

T.1.1.5.1 Geološke in hidrogeološke preiskave 

Po osnovni geološki karti list Maribor L 33-56 območje gradijo pliokvartarni in kvartarni 

sedimenti naplavin severozahodnega dela Dravskega polja z geološko oznako PIQ in g. 

Zanje je značilno, da jih sestavljajo pesek, peščena glina in glinast prod. Debelina plasti 

je dokaj neenakomerna in znaša do 20m. 

 

V hidrogeološkem smislu se ločujeta manj vodoprepustni sloj pokrov glinastih in meljnih 

zemljin in dokaj dobro vodoprepusten sloj peščenih in prodnatih sedimentov. Podtalnica 
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kvartarnega vodonosnika se na obravnavanem območju napaja s padavinami in poniklo 

vodo potokov. Iz hidrogeološkega preseka je na širšem območju pri srednjem vodnem 

stanju gladina podtalnice ca 1.0-5.0 m pod površjem. Pri maksimalnem vodnem stanju 

je pričakovati nihanja nivoja talne vode do 0.5m.  

T.1.1.5.2 Geotehnični opis 

Temeljna tla zapolnjujejo prodnate zemljine prekrite s plastmi glinasti, meljnih in meljno 
peščenih zemljin, debeline do ca 5.0m. Pojavljajo se pretežno peščene in puste gline, 
peščeni melji in enakomerno granulirani drobni peski. V podlagi se nahajajo prodnate 
zemljine po AC klasifikaciji uvrščene med slabo granulirane prodno peščeno meljne 
zemljine in prodno peščene glinaste zemljine. Menjavanje glinastih in meljnih slojev je v 
vrtinah dokaj neenakomerno, tako ponekod v vrhnjih slojih prevladujejo glinasti 
kompoziti, drugje pa meljni in obratno. Peščene zemljine so rahlega gostotnega sestava, 
prodno peščene zemljine pa pretežno srednje gostega sestava. 

Planum temeljnih tal v območju trase pa gradijo pretežno glinasto meljne, meljno 
peščene in peščene zemljine, težko gnetnih konsistenc oziroma rahlega gostotnega 
sestava. Glede na rezultat meritev je nosilnost planuma PSU 2.9 – 3.5%. 

 

T.1.2  Predvidena ureditev 

Skozi občino Hoče - Slivnica iz smeri Maribora in naprej proti Slovenski Bistrici poteka 
koridor državne kolesarske povezave D1 Šentilj - Maribor - Celje - Postojna - Divača - 
Koper, ki predstavlja del mednarodne kolesarske povezave št.9 z nazivom Jantarjeva 
smer Baltik - Jadran; na relaciji Gdansk - Dunaj - Gradec - Maribor - Ljubljana - Trst - 
Koper - Pula. 

Predmetna ureditev obsega  ureditev dostopov do kmetijskih zemljišč ter souporabo le-
teh za kolesarski promet  ter v nadaljevanju ureditev kolesarske povezave ob regionalni 
cesti R2-430. Zato je predmetna ureditev v skladu s projektno nalogo deljena na 3 
pododseke, v skupni dolžini 2295m. 

 Pododsek 1: (od km 0,0 do km 0,250) L= 250 m 

Pododsek 1 poteka po obstoječih prometnih površinah. Pododsek te kolesarske 
povezave se prične v križišču Pohorske ceste v km 0+380, ki je regionalna cesta RT-929 
odsek 1332 Hoče – Poh. vzpenjača,  z Poljsko cesto do konca naselja, kjer se konča 
Poljska cesta in prične poljska pot za dostope na njive. Poljska cesta predstavlja dostop 
do sedeža občine Hoče - Slivnica in kulturnega doma Hoče na njeni vzhodni strani in 
dostope do stanovanjskih objektov na njeni zahodni strani.  

Pododsek 2: (od km 0,250 do km 1,135) L= 885 m,  

Pododsek 2 predstavlja ureditev dostopov do kmetijskih zemljišč s souporabo teh površin 
za kolesarski promet. Pododsek poteka po obstoječi poljski poti po levem bregu 
razbremenilnega kanala visokih voda Hočkega potoka. V km 1+010 preide preko ga 
prepusta na desni breg razbremenilnega kanala, ki v km 1+080 zavije pod regionalno 
cesto R2-430 in dalje v Novi Hočki potok medtem ko kolesarska povezava sledi obstoječi 
poljski poti do km 1,135 kjer se preko obstoječega poljskega priključka priključi na 
regionalno cesto R2-430 odsek 0274 Slivnica – Sl. Bistrica. 

Pododsek 3: (od km 1,135 do km 2,295) L= 1160m,  
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Od km 1+135 do km 2+350 poteka kolesarska pot po zahodni strani obstoječe 
regionalne ceste R2-430 odsek 0274 Slivnica - Sl. Bistrica na razdalji 3,00 m rob 
kolesarske povezave od roba regionalne ceste. V km 1,670 kolesarske povezave se 
približa Slivniškemu ribniku in poteka med ribnikom in regionalno cesto R2-430 do km 
1,810 oz. do Ceste ob ribniku ter se konča v Slivnici v križišču s Polansko cesto, kjer je 
predvidena navezava na novo krožno križišče, katero je predmet posebnega projekta. 

 

 

 

Slika 4: Potek kolesarske poti ob ribniku 

 

Na območju med km 1+441 do km 1+820 se predvidena kolesarska pot približa objektu,  
ter v nadaljevanju ribniku, zato je na tem območju predviden zožan profil kolesarske poti, 
kar pomeni, da se približa robu bankine regionalne ceste in se predvidi JVO. 
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Slika 5: Predviden zožan profil kolesarske povezave na območju objekta 

Na območju priključka na pokopališče v km je predvidena izgradnja križišča s pasom za 
levega zavijalca. Projektna dokumentacija je usklajena s projektom Direkcije RS za 
infrastrukturo, regionalna cesta R2-430, odsek 0274 Slivnica – Slov.Bistrica km 0,802 do 
km 1.187 BCP, Ureditev odseka črne točke št. PNG 554-1/11, september 2011 Na tem 
območju je predviden potek kolesarske poti usklajen z novo ureditvijo križišča. 

 

T.1.2.1 Navezave na predvidene ureditve 

 

Na začetku pododseka 2 se navezujemo na pododsek 1 kateri poteka po Poljski cesti v 
Hočah namenjeno mešanemu prometu, kjer kolesarski promet poteka po vozišču. Na 
koncu se kolesarska pot – pododsek 3  vklopi v stezo v bodočem krožnem križišču  v 
Slivnici (projekt BPI št.494). Kot začasna ureditev je predvidena navezava kolesarske 
poti do Polanske ceste v Slivnici, saj se bo krožno križišče v Slivnici gradilo kasneje kot 
kolesarska pot. 

T.1.3  Trasirni elementi 

T.1.3.1  Hitrost: 

Na območju pododseka 2, kateri služi dostopu do kmetijskih zemljišč je predvidena 
hitrost kmetijskih vozil max 30 km/h 

Hitrost kolesarjev na kolesarskih poteh – pododsek 3 je 15 km/h. 

Glede na prometno funkcijo in klasifikacijo kolesarskih poti ter v odvisnosti od 
konfiguracije terena so uporabljeni :  

- razred      kolesarska povezave  

- teren      ravninski 

- Računska hitrost               Vrač=30 km/h  

- Minimalni horizontalni radij   R min = 1,5 m 
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- Maksimalni vzdolžni nagib   S max < 10 % 

- Min. radij vertikalne konv. zaokrožitve  R min konv = 30 m 

- Min. radij vertikalne konk. Zaokrožitve  R min konk = 10 m 
 

T.1.3.2  Horizontalni elementi: 

Najmanjši uporabljeni polmeri horizontalnih krivin R  so : 

 

Kolesarska pot R min 

Pododsek 2 5.00  (prehod preko prepusta) 

Pododsek 3 15.00 

 

T.1.3.3  Vertikalni elementi: 

 

Uporabljeni najmanjši in največji vzdolžni skloni ter min. polmeri konveksnih vertikalnih 
krivin so: 

Kolesarska pot Vzdolžni sklon Rv min 

 min max  

Pododsek 2 0,20 1.80 2327 

Pododsek 3 0,34 2,00 2539 

 

 

T.1.3.4  Prečni skloni: 

 

Uporabljen prečni sklon je odvisen od vrste utrditve vozišča. Minimalni prečni sklon na 
vseh voziščih iz vezanih materialov je 2.5%, na gramoziranih voziščih 4%, na kolesarski 
poti 2% in na bankinah 6%. 
 

Kolesarska pot Q max 

Pododsek 2 4,00 % 

Pododsek 3 2,00% 

 

 

 

T.1.3.5. Normalni prečni profil : 

 

 Normalni prečni profil  - Pododsek 2 KPP 1: 

vozni pas  1 x 3.0 = 3.00 m 

bankina  2 x 0.50 = 1.00 m 
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Skupaj   4.00 m 
 
 

Normalni prečni profil  - Pododsek 3 od km 1+135 do km 1+441 in od km 1+820 do km 
2+294 KPP 2: 

bankina 

zelenica 

 1 x 1.00 = 

 1 x 1.50 = 

1.00m 

1.50 m 

Dvosmerna kolesarska pot 

berma 

 2.50 = 

0.50 = 

2.50 m 

0.50 m 

Skupaj   5.50 m 
 

Normalni prečni profil  - Pododsek 3 od km 1+441 do km 1+820 KPP 3: 

bankina 

dvosmerna kolesarska pot 

 1 x 1.00= 

1 x 2.50   

1.00m 

2.50m 

 

berma  0.50 = 0.50m  

Skupaj   4.00 m  
 

 

T.1.4  Konstrukcijski elemnti 

T.1.4.1  Predela 

 

V sami trasi kolesarske poti ni stanovanjskih objektov, ki bi jih bilo potrebno predhodno 
odstraniti. V sklopu preddel se izvede tudi čiščenje terena, prestavitve in zaščite 
komunalnih vodov  itd. Odstrani se tudi vso obstoječe ograje, predvidene za odstranitev 
znotraj gradbene situacije.  
 
Zakoličbo osi je potrebno izvesti na osnovi količbenih podatkov in iz podanih poligonskih 
točk.  

 

T.1.4.2  Spodnji ustroj 

T.1.4.2.1 Priprava temeljnih tal 

 
 

Faktor nosilnosti planuma temeljnih tal določen na osnovi terenskih meritev preiskav, se 
naj upošteva srednja vrednost CBR 3.0% (EV2=12 Mpa). Pri optimalni vgrajeni gramozni 
posteljici ali nasipih debeline min 20 cm je vrednost nosilnosti CBR 5%. 
 
 V kolikor pa se v nivoju izkopa planuma temeljnih tal pojavijo slabše nosilna tla, jih je 
potrebno sanirati oziroma izboljšati nosilnost temeljnih tal s povečano debelino posteljice 
v debelini 20-30cm. Potreben obseg del določi geomehanski nadzor. 
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Na planum temeljnih tal je na celotni trasi vgraditi ločilni geosintetik z natezno trdnostjo 
15-20 kN/m 

T.1.4.2.3 Pogoj izvedbe nasipov 

 

Kolesarska pot poteka v nasipu Nasipi se izvedejo iz kvalitetnega drobljenca ali prodno 
peščenih zemljin v naklonu 1:2. Brežine se površinsko utrdijo, humusirajo in zatravijo. 
Priključek nasipa na obstoječ teren ceste se izvede s stopničenjem pri naklonu vkopnih 
brežin n=1:1. 

T.1.4.3  Zgornji ustroj 

 
Predlog dimenzij voziščnih konstrukcij: 
 

T.1.4.3.1 Pododsek 2: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka 

2,0 Pesek za zaklinjanje 

20,0 TD 32 tampon 

30,0 Kamnita posteljica 

52,0   

 
 

T.1.4.3.2 Pododsek 3: 
 
Privzeta je merodajna prometna obremenitev: 
 
T20 = 5.0 x 10

4
, to je ZELO LAHKA prometna obremenitev 

 
Trasa kolesarske poti poteka v nasipu. Na območju predpostavljamo, da so neugodni 
hidrološki pogoji. 
 
Material pod voziščno konstrukcijo predpostavljamo, da je zmrzlinsko odporen: 
- globina zmrzovanja znaša 80 cm 

 debelina materiala vgrajenega v voziščno konstrukcijo mora znašati debelina 
voziščne konstrukcije min. 70 % globine :   hmin = 80 x 0,7 = 56 cm. 
 

Izbrana debelina utrditve: 
- asfaltna krovna plast   5.0 cm 
- nevezana nosilna plast  20.0 cm 

 

Potrebna debelina asfaltne krovne plasti: 

Debeline (cm) Koeficient Deb. Indeks 

5.0   asfalt 0.38 1.9 

 

Dejanska debelina asfaltne krovne plasti: 

Debeline (cm) Koeficient Deb. Indeks 

5.0   asfalt 0.42 2.1 

Dpotr= 1.9 cm  <  Ddej= 2.1 cm 
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    Pogoj zmrzovanja: 
 

hmin= 56 cm  > Ddej= 55  cm 
 
Pogoj zmrzovanja je izpolnjen s potekom kolesarske poti v nasipu. 
 

Dimenzije voziščne konstrukcije: 
  

Debelina 

cm 

Oznaka 

5,0 AC 11 surf B70/100 A5 

20,0 TD 32 

30,0 Kamnita posteljica 

55,0   

 
Na območju priključkov in uvozov na kmetijske površine se na območju uvoza predvidi 
še dodaten sloj asfalta: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka 

5,0 AC 11 surf B70/100 A5 

6.0 AC 22 base B70/100 A3 

20,0 TD 32 

30,0 Posteljica 

61,0   

 
 
Pred izgradnjo voziščne konstrukcije bo na planumu podlage potrebno zagotoviti 
nosilnost, predpisano s Predlogom voziščnih konstrukcij in ustreznimi TSC. Takšna 
nosilnost se bo dosegala z vgradnjo plasti kamnitih zrn – posteljice zahtevanih debelin 
tam, kjer bo s strani nadzora ugotovljena nezadostna nosilnost podlage. 
 

T.1.4.4  Odvodnjavanje 

 

Odvodnjavanje dostopne poti na zemljišča ter v nadaljevanju kolesarske steze je 
predvideno razpršeno. Odvodnja vode z vozišča, kolesarske poti je predvidena z 
vzdolžnimi in prečnimi nagibi vozišča. 

Na pododseku 3, kjer poteka kolesarska pot vzdolž regionalne ceste , se odvodnjavanje 
vozišča ohranja obstoječe razpršeno. Tako se bo vozišče regionalne ceste na določenih 
odsekih odvodnjavalo preko kolesarske poti. 

Dnevno povprečje pretoka motornih vozil je izračunano za leto 2014.  

EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3) 

kjer so : 
EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil, 

 V(1) dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil, 

 N(2) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5 t in 7.5t, ki je enak 
2, 

 V(2) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5 t in 7.5 t,  
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 N(3) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5, 

 V(3) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t 

 
EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3); = 6827+ 2 × 396+ 3.5 × 45; 

EOV = 7776 

 

 
Glede na določila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in 
izdanih naravovarstvenih pogojev s strani Ministrstva, za obravnavani del državne ceste, 
ki se rekonstruira, ni potrebno izvesti zadrževalnika padavinske odpadne vode z vozišča 
(EOV > 12.000 EOV). 
 

T.1.4.4.1 Prepusti 

 

Na predmetnem odseku se nahaja več obstoječih prepustov, nekateri se zaradi gradnje 
kolesarske poti podaljšajo. Območja vtokov in iztokov se obložijo z lomljencem 
 

Pododsek 2 :  
- v km  1+12.70 je predviden nov prepust Ø80cm pod dostopno potjo za 

kanaliziranje razbremenilnega jarka. 
- v km 1+130 je predviden nov prepust Ø50cm za odvodnjo zalednih vod  

 

Pododsek 3: 
-  v km 1+385 je obstoječ prepust pod reg. cesto podaljšanje prepusta L=8.0m 

Ø100cm 
- v km  1+540 je obstoječ prepust pod reg. cesto , obstoječ vtok se uredi z 
nadgradnjo obstoječega zidu. Na območju zidu se ob kolesarski poti predvidi postavitev 
pridržne ograje za pešce 
- v km 1+755 je obstoječ betonski prepust, namenjen za čiščenje ribnika  
- na priključku obstoječe ceste je predviden nov cevni prepust  Ø60cm, ta je 
upoštevan že v projektu ureditve križišča na regionalni cesti (projekt PNG), lokacija pa 
se prilagodi ureditvi kolesarske poti 
- v km 2+035 je pod priključkom poljske poti predviden nov prepust Ø40cm 

T.1.4.4.2 Asfaltne mulde 

 
Na območju stanovanjskega objekta od km 1+475 do km 1+530 , kjer se kolesarska pot 
približa obstoječi ograji, se odvodnjavanje kolesarske poti uredi z asfaltno muldo, katere 
iztok je predviden v km 1+475. 
 

T.1.4.4.3 Brežine 

 

Brežine cest se izvedejo v nagibu 1:1.5  do 1:2 z blago zaokrožitvijo na dnu. Zatravitev 

brežin in zelenic se izvede s travno mešanico.  
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T.1.5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

T.1.5.1 Opis trase in problematika variante rešitve: 

Projektna rešitev predvideva ureditev dostopne poti do kmetijskih zemljišč na pododseku 
2 ter ureditev kolesarske poti vzdolž regionalne ceste R2 na pododseku 3, kjer se v km 
naveže na bodočo kolesarsko stezo v sklopu izgradnje krožnega križišča v Slivnici  
 

T.1.5.2 Kolesarska povezava  

 
Kolesarska povezava se na začetku pododseka 2 navezuje na obstoječo nadaljevanje 
Polanske ulice v Hočah kat predstavlja pododsek 1. Do km 1+140 poteka kolesarska pot 
namenjena mešanemu prometu kpo dostopni poti na kmetijska zemljišča. V nadaljevanju  
se trasa kolesarske poti približa regionalni cesti.  
 
Na območju objekta v km 1+490 se približamo robu bankine regionalne ceste, da 
ohranimo obstoječo ograjo ob objektu. Med regionalno cesto in kolesarsko potjo se 
namesti ograja JVO. Takšen profil se ohrani v nadaljevanju do konca območja ribnika v 
km  
  
Na območju priključka na pokopališče na R2-430 v km je predvidena izgradnja križišča s 
pasom za levega zavijalca. Projektna dokumentacija je usklajena s projektom Direkcije 
RS za infrastrukturo, regionalna cesta R2-430, odsek 0274 Slivnica – Slov.Bistrica km 
0,802 do km 1.187 BCP, Ureditev odseka črne točke št. PNG 554-1/11, september 2011 
Na tem območju je predviden potek kolesarske poti usklajen z novo ureditvijo križišča. 
 
 

T.1.5.3 Priključki  

 
Vzdolž trase kolesarske poti je na pododseku 3 več uvozov na polja, uvoz k 
individualnemu objektu ter priključek: 
 
- v km 1+135  priključek poljske poti , šir 4.00m 
- v km  1+257 priključek poljske poti, šir 4.00m 
- v km 1+361 priključek poljske poti. šir 4.00m 
- v km 1+490 priključek k individualnemu objektu šir 5.50m 
- v km 1+630 dostop do gozdnih površin šir 10.0m 
- v km 1+830 priključek lokalne poti (prikazan informativno, je del projekta PNG 
Ureditev križišča na regionalni cesti) 
- v km 2+035 priključek poljske poti šir 4.0m 
 
Vsi priključki zagotavljajo uvoz za merodajno vozilo, ter zagotovljena preglednost pri 
uvozu in izvozu na regionalno cesto. 
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T.1.5.3 Prometna oprema in signalizacija 

T.1.5.3.1 Vertikalna signalizacija 

T.1.5.3.1.1 Velikost znakov 

Vertikalna signalizacija opozarja, usmerja in posreduje informacije ter zahteve za 
pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje. 

Velikost znakov je odvisna od kategorije ceste. Skladno s pravilnikom o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l RS št 99/2015) so vsi znaki 

naslednjih dimenzij :          

         II. Kat  III. kat 

 trikotni znaki – dolžina stranice  0.90m  0.60 m 

 okrogli znaki      60cm  40cm 
 pravokotni znaki          0.90 X 0.60  0.60 X 0.40 

Na regionalnih cestah se uporabljajo znaki II. kategorije, na kolesarski poti. priključkih 

poljskih in vaških poti na ceste višjega razreda se uporabljajo znaki velikosti III. 

kategorije. 

Podrobnejši podatki o velikosti posameznih znakov so v tabeli vertikalne signalizacije.  

T.1.5.3.1.2 Podporne konstrukcije znakov 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 :2008 

glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:  

–  faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,  
–  pritisk vetra – razred WL5, 
–  dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,  
–  najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,  
–  prebadanje znaka – razred P3 in 
–  robovi plošče znaka – razred E 

T.1.5.3.1.3 Postavitev prometnih znakov 

Kjer so smerniki, je najbližji rob znaka oddaljen od zunanjega roba asfalta za 0.75m. Na 
odseku, kjer je postavljena odbojna ograja, je skrajna točka prometnega znaka enaka 
delovni širini varnostne ograje . Spodnji rob prometnih znakov je na višini 1.50 od kote 
roba asfalta v primeru ceste, kjer ni prisotnih pešcev in na višini 2.25m, kjer so. 

Stacionaža znakov je navedena v tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

T.1.5.3.2 Horizontalna signalizacija 

T.1.5.3.2.1 Splošno 

Horizontalna signalizacija se predvidi skladno s TSC 02.401:2012 Označbe na vozišču in 
mere in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 
99/2015)  

Predvidi se naslednja horizontalna signalizacija: 
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 Regionalna cesta 

- ločilna neprekinjena črta (5111):   bela,   š=15cm 

- ločilne prekinjene črte (5121):   bela,    š=15cm 

- kratka prekinjena črta v križišču:   bela,    š=15cm 

- neprekinjena široka prečna črta:   bela,   š=50cm 

 ostale javne in poljske poti širine med 5,0 in 5,5m 

- ločilna prekinjena črta    bela,   š=10 cm 

 površine za pešce in kolesarje 

- ločilna neprekinjena črta    bela,   š=10 cm 

- ločilna prekinjena črta     bela,   š=10 cm 

 

T.1.5.3.2.2 Barva talnih označb 

Vse črte so bele. 

Vse barve so reflektirajoče in enokomponentne. Predvideno je dvakratno barvanje 
označb. 

T.1.5.3.3 Oprema za vodenje prometa 

Oprema za vodenje prometa služi vodenju vozil in omogoča boljši pregled nad robom 
cestišča in nakazuje smer poteka ceste. 

Oprema za vodenje prometa se sestoji iz: 

- smernikov s katadioptri 

T.1.5.3.3.1 Smerniki v vertikalni smeri 

Smerniki v vertikalni smeri označujejo promet z dnevno in nočno označbo, na kratko 
razdaljo omogočajo boljši pregled nad robom ceste, na večji oddaljenosti pa nakazujejo 
smer poteka ceste. Uporabljajo se tipski polietilenski smerniki, ki se postavljajo na 
razdalji 75 cm od roba voznega pasu tako, da so 75cm nad višino roba vozišča. Smerniki 
so višine 120cm, ostali del je zakopan in zasidran v bankini. Vgrajen mora biti tako, da 
ga ni mogoče izpuliti z roko. Pritrjeni morajo biti z ustreznimi kovinskimi sidri. kategorija 
zemlje pri izkopu je IV. (tampon). V smeri vožnje imajo smerniki na desni strani rdeč 
odsevnik, na levi pa belega. Dnevno označbo predstavlja črna kapa. 

T.1.5.3.4 Varnostne ograje 

Varnostna ograja služi za optimalno varovanje udeležencev pred zdrsom (zletom) vozila 
s ceste in s tem preprečiti oziroma zmanjšati poškodbe potnikov v vozilu, oseb ter 
objektov ob vozišču oziroma zadržati vozila, ki nenadzorovano spremenijo smer vožnje iz 
smeri vozišča in jih ohraniti na smernem vozišču. 

Sestoji se iz odbojnikov, zaključnic, stebričev, distančnikov in sredstev za pritrditev. 
Odbojniki so iz jeklene pločevine, stebriči so jekleni I profili. Varnostne ograje morajo biti 
zaščitene proti koroziji s postopkom vročega cinkanja. 
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Postavitev varnostnih ograj mora biti v skladu s TSC 02.210:2012 Varnostne ograje, 
pogoji in način postavitve.  

Varnostne ograje morajo ustrezati evropskim standardom z vsemi potrebnimi atesti.  Za 
odbojnike se zahteva jeklo St 37-2 po DIN 17100, minimalna debelina cinkanja jeklenih 
delov je 70 mikronov. Varnostne ograje morajo imeti opravljene teste, ki so določeni v 
evropskih standardih SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2. 

Zraven zgoraj naštetega, je potrebno pri JVO upoštevati še t.i. nivo zadrževanja vozila z 
varnostno ograjo, ki se določa glede na kategorijo ceste ter dovoljen pomik oz.''delovno 
širino'' varnostne ograje v prečni smeri: 

- na regionalni cesti, JVO N2/W5 s pridržno in ščitnik za kolesarje 

Zaključni elementi varnostne ograje so določeni v skladu s TSC 02.210:2012 poglavje  
tč. 5.2.1.  in tč. 5.2.2. Dolžina zaključnih elementov na javnih cestah s PLDP > 3000 vozil 
je 12m, na ostalih javnih cestah pa 4,0m. V smislu večje prometne varnosti se na naletni 
strani na regionalni cesti  uporabi zaključek JVO z zaokrožitvijo ograje na polni višini v 
dolžini v smeri priključka. 
 

T.1.1.6 Komunalni vodi 

 

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni karti komunalnih vodov, na osnovi 
podatkov iz separatnih načrtov. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni 
komunalni vodi. V tem poročilu podajamo samo kratek pregled vseh preureditev 
komunalnih vodov v območju deviacije regionalne ceste. 

Na in ob trasi so prisotni naslednji komunalni vodi: 
 

T.1.1.6.1 Elektrovodi 

 

V km 1+470 poteka obstoječ NN elektrovod. 

Opozarjamo, da je potrebno obstoječe nizkonapetostno NN omrežje pred 

pričetkom del točno zakoličiti in določiti potek, globino.  Na območju poteka 

nizkonapetostnih kablov je potrebno gradbena dela izvajati z izredno pazljivostjo 

in pod strokovnim nadzorom Elektro Maribore d.d. 

Iz situacijskih načrtov je razviden informativni potek obstoječega kabelskega omrežja in 

predvidne zaščite ter prestavitve obstoječega kabelskega omrežja. 
 

Na območju razširitve povoznih površin se izvede ročni odkop kablov in izvede zaščita z 

natikanjem zaščitne cevi in cev obbetonirati.  

T.1.1.6.2 Vodovod 

 Podatke o situativnem poteku vodovoda smo prejeli od upravljavca. Obstoječ vodovod 
poteka v trasi bodoče kolesarske poti od km  2+190 naprej proti Slivnici. 

 

Opozarjamo, da je potrebno obstoječe  omrežje pred pričetkom del točno zakoličiti 

in določiti potek, globino in točne kapacitete le-tega. Na območju poteka vodov je 
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potrebno gradbena dela izvajati z izredno pazljivostjo in pod strokovnim 

nadzorom. 

 

 Na območju razširitve povoznih površin se izvede ročni odkop kablov in izvede zaščita z 

natikanjem zaščitne  cevi in cev obbetonirati. 

 

T.1.1.6.3 Plinovod 

 Podatke o situativnem poteku vodovoda smo prejeli od upravljavca. Obstoječ plinovod 
poteka v trasi bodoče kolesarske poti od km  2+190 naprej  v smeri proti Slivnici. 

 

Opozarjamo, da je potrebno obstoječe  omrežje pred pričetkom del točno zakoličiti 

in določiti potek, globino in točne kapacitete le-tega. Na območju poteka vodov je 

potrebno gradbena dela izvajati z izredno pazljivostjo in pod strokovnim 

nadzorom. 

 

 Na območju razširitve povoznih površin se izvede ročni odkop kablov in izvede zaščita . 

Plinarna Maribor namerava v sklopu izgradnje kolesarske poti  na pododseku 3 od 

km 1,135 do km 1,379 položiti distribucijski pinovod PE 160. 
 

 

T.1.1.6.4 TK vodi 

 V trasi bodoče kolesarske poti Pododsek 3 poteka več telekomunikacijskih vodov 
Telekoma. 

Opozarjamo, da je potrebno obstoječe TK omrežje pred pričetkom del točno zakoličiti in 
določiti potek, globino in točne kapacitete le-tega. Na območju poteka TK kablov je 
potrebno gradbena dela izvajati z izredno pazljivostjo in pod strokovnim nadzorom 
Telekoma Slovenije. 
 

S strani občine smo prejeli informacijo, da predvideva Telekom preureditev 

obstoječih vodov istočasno z gradnjo kolesarske poti. Za potrebe izvedbe se v 

trasi gradnje predvidi položitev kabelske kanalizacije 2 x fi 125mm prikazano v 

KPP. 

 

 

T.1.1.7 PREDIZMERE IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

Predizmere za so izdelane na osnovi predloženih projektnih rešitev faze PZI. Popis del je 
izdelan na osnovi Splošnih tehničnih pogojev ter Popisa del in posebnih tehničnih 
pogojev za preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in 
obrtniška dela ter opremo cest (tender SCS YU ISBN 86-81171 iz leta 1989 in 
dopolnitve) oz. sprejetih TSC, ki urejajo posamezna področja gradnje cest. 
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Popisi del so izdelani v programu PIS-Projektant za vsako posamezno cesto in sicer 
ločeno za krožišča in kolesarske steze. V risbah so prikazane delitve predizmer med 
posameznimi objekti.  

Cene v projektantskih predračunih in rekapitulacijah cestnih del so določene na osnovi 
povprečne cene za enoto del podobnih projektov. Davek na dodano vrednost DDV 22% 
je upoštevan in prikazan v rekapitulacijah stroškov. 

 

 


