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T.1 TEHNIČNO POROČILO 

1.0 SPLOŠNO 

Po naročilu Občine Pesnica smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za PZI ureditev 
hodnika za pešce ob LC 310101 Pesnica – Sp. Dobrenje – Gradiška od km 0,0+93 do km 
0,4+87 v dolžini 394m in ob LC 310111 Poslovna cona - Spodnje Dobrenje – Zgornje Dobrenje 
- Šentilj od km 0,00 do km 0,847 v dolžini 847m in izvedba »mini urbanega krožnega krožišča« 
v križišču obravnavanih lokalnih cest. 

Razvstitev obravnavanih cest določa »Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Pesnica 
(MUV št. 7/2010 z dne 6. 04. 2010): 
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1.1  KLASIFIKACIJA OBJEKTA 

Uredba o razvrščanju objektov (Ur. list RS št. 37/18) razvšča: 

❖ glede na namen uporabe se predmetno vrsto objekta v skladu s priloga 1 uredbe 
klasificira v skupino: 

− 21121 Gradbeni inženirski objekti, objekti prometne infrastrukture, ceste, lokalne ceste in 
javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste  

❖ glede na zahtevnost se objekt  klasificiramo v skupino: 

− manj zahteven objekt – krožno križišče dveh lokalnih cest 

− nezahteven objekt – površine za pešce in kolesarje v cestišču 

 

1.2  VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 

Dela se izvedejo po zakonu o cestah, kot »VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST«.  

Z A K O N  O CESTAH (ZCes-1) (Ur. list RS št. 109/2010) določa: 

18. člen (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist) 

(1) Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na javnih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, 
velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju 
javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v 
območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste.  

(3) Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost 
ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v 
območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki 
so povezane z varnostjo javne ceste.  

(4) Ob delih iz prejšnjega odstavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni in drugi objekti, 
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, 
protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste 
treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije javne ceste.  

(5) Kot vzdrževalna dela v javno korist se lahko izven območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni varovanju 
ceste pred padajočim kamenjem in drevjem (lovilne mreže, zaščitne mreže in palisadne stene), če je 
predhodno pridobljena stvarna služnost.  

(6) Investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, ki se izvajajo zaradi odprave posledic 
prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov ali med njihovo odpravo, se izvajajo na podlagi 
projektne dokumentacije, izdelane po nastanku prometne in druge nesreče oziroma izrednega dogodka, 
če to ne ovira odpravljanja škodljivih posledic. Za tovrstna vzdrževalna dela se investicijska 
dokumentacija ne izdeluje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o izvedbi 
investicije.  

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-1A) (Ur. list RS št.48/2012) 

5. člen 

Za petim odstavkom 18. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:  

»(6) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist se investicijska 
dokumentacija ne izdeluje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o izvajanju 
investicije«.  

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta zadnji stavek.  

Dosedanji sedmi do deseti odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.  

Z A K O N  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-1C) (Ur. list RS št. 10/2018) 
5. člen  

Šesti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(6) Če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva 
kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega 
prometnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu 
prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s slabšimi 
elementi.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732/#18. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732/#18. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732/#(investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-2012/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-2012/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0411/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0411/#5. člen
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Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s 
področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih 
cest, mora upravljavec ceste posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti 
cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti cest) izkazati, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji ceste 
ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost ceste. Predlagane rešitve odobri za državne ceste minister, 
pristojen za promet, za občinske ceste pa župan.«.  

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

1. člen (vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom so za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist določeni 
način in postopek odobritve projektne dokumentacije, vrsta in način izvedbe, način in postopek nadzora 
nad izvedbo, način in postopek pregleda ter način in postopek prevzema. 

 
 

1.3  OBSEG PROJEKTA 

1.3.1 Načrt cestnih del obsega: 

▪ Izgradnjo hodnika za pešce ob levem robu vozišča lc 310101 Pesnica-Sp. Dobrenje- 
Gradiška od km 0,0+93 do km 0,4+87 v dolžini 394m, 

▪ Izgradnjo hodnika za pešce ob  levem robu lc 310111 Poslovna cona - Spodnje Dobrenje – 
Zgornje Dobrenje - Šentilj od km 0,00 do km 0,847 v dolžini 847m, 

▪ Izgradnjo »mini urbanega krožnega križišča s premerom D=24« v križišču obeh lokalnih 
ceste 310101 in 310111 in 

▪ Preureditev odvodnjavanja vozišča obeh cest in krožišča zaradi z izgradnjo hodnika za 
pešce preprečini obstoječi disperzni odvodnji.   

 
1.3.2 Načrte izgradnje novih in preureditev obstoječih komunalnih vodov: 

▪ Javna razsvetljava hodnika za pešce in krožno križišče, 

▪ Prestavitev in zaščita elektro SN dalnovodov in 

▪ Prestavitev in zaščita TK vodov. 
 

1.3.3 Preureditev obstoječih komunalnih vodov: 

▪ Zamenjava vodovoda PEHD DN 90 s PEHD DN 110 od objekta Sp. Dobrenje 40f do 41. 
 
 

1.4  NAMEN IN UPRAVIČENOST GRADNJE 

Na obravnavanem odseku ceste 310101 je vozišče v zadovoljivem stanju. Prav tako na 
obravnavanem odseku ni hodnika za pešce.  

Na lc 301101 se v km 0,452 podredno priključuje lc 310111. Namesto obstoječega »T« križišča  
je obdelano »mini urbano krožno križišče s premerom D=24m«, ki mora zadostiti naslednjim 
zahtevam in sicer: 

- lokalna cesta 310111 pridobi kvalitetnejše priključevanje na lc 310101 in 
- služi umiritvi prometa na lc 310101. 

Lc. 310111 je na obravnavanem odseku v stanju, ki že zahteva preplastitev vozišča. 
 

1.4.1 Namen gradnje: 

− izgradnja enostranskega hodnika za pešce širine 1,70m ob lc 310101 in 310111. 

− ureditev odvodnjavanja zaradi izgradnje hodnika, ki zahteva izgradnjo meteorne kanalizacije 
na območju pločnika, 

− zaščita in ev. prestavitev obstoječih komunalnih vodov, 

− ev. izgradnja novih komunalnih vodov in 

− umirjanje prometa. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0256
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1.4.2 Upravičenost gradnje: 

Za zagotovitev varnosti pešcev je izgradnja hodnika nujna. S ciljem umirjanja prometa na lc. 
310101 in za omogočitev varnega vključevanja vozil z lc. 310111 se izvede mini krožišče. 

 
 
 

2.0    OBSTOJEČE STANJE 

2.1 Lokalna cesta 310101 Pesnica - Sp. Dobrenje - Gradiška ima vozišče širine ~ 5,7 do 5,90m z 
obojestransko bankino širine od 0,70 do 1,0m. Vozišče ima asfaltno utrditvev, ki je v 
zadovoljivem  stanju. V območju obdelave poteka lc 310101 po levem  bregu reke Pesnice tako, 
da je vozišče (levi rob) oddaljen od zgornjega roba struge od 12 do 14m. Cesta poteka po 
nizkem nasipu tako, da je vozišče cca 2m višje od zgornjega roba struge.  

Obstoječe odvodnjavanje ceste je rešeno z asfaltno muldo s požiralniki in meteornim kanalom 
na desni strani ceste do km 0,280, v nadaljevanju je na desni strani trapezni jarek, ki se 

nadaljuje s potekom ob lc 31011 v smeri Zg. Dobrenje. V km 0,415 je obst. bc. prepust  F50cm 

z iztokom na brežino in v nadaljevanju v reko Pesnico. 

 
 

2.2 Lokalna cesta 310111 Poslovna cona - Spodnje Dobrenje – Zgornje Dobrenje – Šentilj 
poteka od križišča z lc 310101 do km 0,290 skozi »poslovno ceno Sp. Dobrenje«. V 
nadaljevanju  poteka cesta ob Dobrenjskem potoku tako, da je levi rob oddaljen od zgornjega 
roba struge od 6,35 do 12,00m.  

Cesta poteka po nizkem nasipu tako, da je vozišče od 1 do 1,5m višje od zgornjega roba 
struge. Asfaltno vozišče je širine od 5,6 do 5,9m z obojestransko bankino širine od 0,60 do 
1,00m.  

Obstoječe odvodnjavanje ceste je rešeno z trapeznim jarkom na desni strani do km 0,105. V 
nadaljevanju je po desni asfaltna mulda s požiralniki, kanadi li in prepusti; v km 0,300; 0,477; 
0,554; 0,675 in v km 0,749 z iztokom v Dobrenjski potok.  
 
 

2.3 Obstoječe križišče lc. 310101 z lc. 310111 je »T« križišče v katerem je prednostna smer lc. 
310101. 

Lc 310101 je pred in za križiščem v dolgi premi temu primerno so visoke hitrosti vožnje na 
prednostni smeri. Veliko hitrosti vožnje na prednostni cesti povzročajo velike težave vozilom pri 
vključevanju vozil s podrejene smeri v promet prednostne smeri. 

Zaradi obstoječe zarasti in dreves neposredno za jarkom znotraj varovalnega pasu lc. 310101 
je zelo omejena preglednost pri vključevanju vozil z lc. 31011.  

 
 

2.4 Konfiguracija terena: 

Cesti potekata v gričevnatem terenu Slovenskih Goric. 
 
 

2.5 Naseljenost ob trasi in obstoječe prometnice: 

Obravnavani cesti potekata skozi poslovno cono Pesnice izven naselja.  

Ob lc. 310101 se na desni strani nahajajo poslovno proizvodne stavbe, na levi strani je 
oddaljenosti 12 do 14m zgornji rob reke Pesnice. 

Ob lc. 310111 so na levi strani do km 0,480 zgradbe s poslovno servisno dejavnostjo v 
nadaljevanju sta z leve strani še dovoz in izvoz servisnega platoja AC, na desni strani so hiše. 

Priključki krajevnih poti, uvozi do servisnih in poslovnih zgradb so urejeni, prav tako uvozi do 
stanovanjskih objektov. 
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2.6 Klimatski in hidrološki pogoji: 

Območje po katerem poteka cesta je v zmernem celinskem podnebju. Najvišje dnevne 

temperature ne presegajo 35 C, najnižje pa ne padejo pod -20 C. Obdobje zamrznitve tal traja 
približno 3 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 80 cm. Neugodne so odjuge med 
obdobjem zamrznitve, ki zelo neugodno vplivajo na cestno telo.  

Hidrološke razmere ob trasi so ugodne, kajti podtalnica ni visoko, celotno področje spada v 
prispevno območje reke Pesnice. 

 
 

2.7 Avtobusna postajališča ob trasi: 

V območju obdelave ni obstoječih avtobusnih postajališč. 

 
 
 

3.0    PROJEKTNE OSNOVE IN ETAPNOST IZVEDBE 

3.1 PROJEKTNE OSNOVE 

Projektna osnova je: 

3.1.1 Lokacijski načrt za magistralno – avtocesto Šentilj – Pesnica  (Ur. list RS – stari 1/91, Ur. 
list RS št. 110/02 ZUrep-1, 33/07 ZPNačrt 80/10-4305 ZUPUDPP), ki obsega obravnavano 
območje obeh lokalnih cest, slika 1 spodaj. 

 

Slika 1:    Izsek iz LN za AC Šentilj - Pesnica 

 

3.1.2 Odlok o ZN za poslovno cono v Sp. Dobrenju v občini Pesnica (MUV 20/2000). 

Območje zazidalnega načrta obsega površino od reke Pesnice na jugu, avtoceste št. A1, Šentilj - Pesnica 
na zahodu, lokalne ceste na severu in obrobja kmetijskih površin na vzhodu. 

Vsa križišča oz. priključki na obstoječi lokalni cesti (LC 310101 in LC 310111) solna in 
brez ločenih levo zavijalnih pasov. 

Pešci in kolesarji so vodeni v sklopu prometa z motornimi vozili in nimajo posebnih ločenih 
površin. 
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3.1.3 Odlok  o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Pesnica 
 

MUV Štajerske in Koroške regije, št. 13/2000, 18/2001, 21/2014, 22/2014 in 35/2017 

V merilih in pogojih za urejanje prometa določa:  

▪  34 člen; varovalni pasovi ob cestah 

Varovalni pas (od zunanjega roba cestnega sveta) je na vsako stran občinske ceste širok: 

− Lokalna cesta 10m, 

− Javna pot 5m in 

− Občinska kolesarska pot 2m. 

▪ 36 člen; Dovozne ceste in dostopi do objektov in zemljišč 

Do vsake gradbene parcele mora biti zagotovljen trajen dovoz in dostop s ceste ali JP. 

Izjemoma so dovoljeni dovozi preko zasebnih zemljišč ob dokazilu o služnostni pravici. 

▪ 37 člen; Zagotavljanje prometne varnosti 

Veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa se uporabljajo za vse javne prometne 
površine in tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne ( dovozne ceste, dostopi 
do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine, avtobusne postaje in postajališča, 
gozdne ceste, ceste v zasebni lasti). 

▪ 38 člen; Prometno-tehnični elementi javnih cest ter dovoznih cest 

Elementi morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križiščih ter morajo ustrezati prometnim 
zahtevam glede strukture prometa. 

Dimenzije prometnega in prostega profila glavnih povezovalnih cest lokalnih središč so odvisne 
od strukture prometa in morajo omogočati varno srečanje vozil. Na ostalih se v primeru 
premajhnih profilov, zagotovijo izogibališča na primernih preglednih razdaljah. 

Za zagotovitev odvijanja varnega prometa je ob vozišču možno graditi »hodnike za pešce« itd.. 

 
 

3.2 GEODETSKI NAČRT 

Za obravnavani odsek ceste je izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja terena v je 
D96/TM  koordinatnem sistemu, njegova zakonska osnova je Zakon o državnem geodetskem 
referenčnem sistemu (ZDGRS, 2014) višine so absolutne.  

Geodetski načrt je izdelan na pridobljen digitalni kataster GURS. Obvezna izdelava 
geodetskega načrta je predpisana za območja, ki se urejajo s prostorskim redom (obst. PUP-i).  

Vsebina, uporaba in izdelava geodetskega načrta je določena s »Pravilnikom o geodetskem 
načrtu (Ur. list RS št. 40/04)«. 

Za potrebe obdelave projekta je bila izvedena geodetska meritev  (GEOMASS d.o.o.) po 
naslednji metodologiji:  

− tahimetrični posnetek prečnih profilov in posnetek karakterističnih elementov ceste na 
območju predvidenih posegov in širše. 

Posnetek vsebuje tudi podatke o parcelnih mejah.  

Terensko zajeti podatki v posnetku so brezpogojno uporabni (natančnost 2cm). 

Podatki o parcelnih mejah so pogojno uporabni: 

- Urejene parcelne meje so uporabne brez omejitev (natančnost 4 - 12 cm) 

- Parcele povzete iz DKN so uporabne v okviru grafične natančnosti obravnavanega 
območja. Meje takšnih zemljiških parcel ni mogoče določiti natančneje kot 1 - 2m. Za večjo 
natančnost je potrebno urediti meje v posebnem postopku. 

 
 

3.3 PROJEKTNI POGOJI 

Povzetek projektnih pogojev s pojasnili. 



Tehnično poročilo                           615  Hodnik za pešce in rondo v poslovni coni v Sp. Dobrenju Stran 9 od 33 

 BPI  Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Mlinska ulica.32, 2000 Maribor 

3.3.1 Direkcija Republike Slovenije za vode: - p.p. št. 35506-2973/2019-2 z dne 25.11.2019 

 

Pojasnilo: Navedeno je razvidno iz predmetne dokumentacije.  

DGD se ne izdela, ker gre za vzdrževalna dela v javno korist je izdelan izvedbeni načrt v skladu 
s pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist. 

 

Pojasnilo: V gradbeni situaciji je prikazan »pas priobalnega zemljišča«.  

Predviden pločnik ob lc 310101 se nahaja v priobalnem pasu reke Pesnice. Levi rob 
obstoječega vozišča je že sedaj v priobalnem pasu na odmiku 12 do 14m od roba struge 
Pesnice.  

Predviden pločnik ob lc 310111 na krajšem odseku poseže v priobalni pas Dobrenjskega 
potoka. 

 

Pojasnilo: V gradbeni situaciji je prikazan pas priobalnega zemljišča:  

−    pri lc. 310101 se nova brežina po izvedbi hodnika za pešce vklopi v peto obstoječega nasipa 
(sprememba naklona iz obstoječega 1 : 3 na nov naklon 1 : 1,5).  

−    pri lc. 310111 nova brežina poseže v priobalni pas Dobrenjskega potoka na dolžini 33m. Na 
naožjem delu ostane širina 3,7m med robom struge in peto nasipa hodnika za pešce.    

 

Pojasnilo: V priobalni pas Dobrenjskega potoka posegamo samo z delom nasipa, hodnik je 
izven. Predvidena je zatravitev brežine in protierozijska zaščita  brežine z kokosovo mrežo.  

 

Pojasnilo: Izdelana je situacija predvidenih in obst. komunalnih vodov z ev. zaščito obstoječih. 

 

Pojasnilo: Posegi izgradnje hodnika za pešce se končajo v peti obstoječega cestnega nasipa, 
katerega odmik od zgornjega roba struge Pesnice ostane nespremenjen. Vodogospodarske 
ureditve niso predvidene. 

Pojasnilo: S predvidenimi posegi izgradnje hodnika za pešce se ne vpliva negativno na vodni 
režim ali stanje voda. 
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 Pojasnilo: V brežino struge reke Pesnice in Dobrenjskega potoka ni posega.  

 

Pojasnilo: V obstoječi profil Pesnice in Dobrenjskega potoka ni posegov.  

 

Pojasnilo: Ni posegov v strugo Pesnice in Dobrenjskega potoka.  

 

Pojasnilo: Pogoj je v celoti izpolnjen s tem, ko je deponiranje materiala predvideno izven 
vodnega in priobalnega zemljišča reke Pesnice in Dobrenjskega potoka. 

 

Pojasnilo: Izvedba nasipa v priobalnem območju vodotokov Pesnica in Dobrenjskega potoka se 
izvaja na krajših odsekih z takojšnjo zatravitvijo in erozijsko zaščito brežine z kokosovo mrežo. 

 

Pojasnilo: Izpustna glava je oblikovana pod naklonom nasipne brežine hodnika za pešce, ker 
nobeden od prepustov ali izpust ne posega v brežino vodotokov.  

Protipovratne zaklopke so predvidene kljub dejstvu, da jih na obstoječih prepustih ni in je teren 
na drugi strani prepusta višje od ceste. V obravnavanem primeru služijo protipovratne lopote 
zgolj zato, da se živalim prepreči vstop v prepust (na dolvodni strani)? 

 

Pojasnilo: Izvedba nasipa v priobalnem območju vodotokov Pesnica in Dobrenjskega potoka se 
izvaja na krajših odsekih z takojšnjo zatravitvijo in erozijsko zaščito brežine z kokosovo mrežo. 
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Pojasnilo: Hidrološko hidravlična študija vodnega režima z analiziranjem poplavne varnosti 
širšega območja pred in po posegih ni izdelana.  

 

Pojasnilo: Hidrološko hidravlična študija vodnega režima za območje predvidene izvedbe 
hodnika za pešce ob lc 310101 reke Pesnice je že izdelana. Za območje Dobrenjskega potoka 
ni izdelana. Iz opozorilne karte poplav je razvidno pri »zelo redkih-katastrofalnih poplavah« na 
voda doseže cesto, območje križišča pa poplavi.  

 

 

 

Pojasnilo: Gradbišče bo organizirano tako, da v času gradnje ni odlaganja materiala v 
priobalnem pasu vodotokov. Posegov v območje struge vodotokov ni.  
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Pojasnilo: Zagotovljeni bodo zaščitni ukrepi in geomehanski nadzor. 

 
3.3.2 Elektro Maribor d.d.:  - p.p. št. 1187910 (4001-1299/2019-2) z dne 4.11.2019 

 

 

 

Pojasnilo: Obstoječi elektro energetski vodi so razvidni iz zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

Pojasnilo: Izdeluje se izvedbeni načrt, kot vzdrževalna dela v javno korist, tako se DGD ne 
izdeluje. Podatki o poteku so pridobljeni od upravljavca voda. 

 

Pojasnilo: Pogoj je potrebno upoštevati pri gradnji. 

 

Pojasnilo: Trasa prestavitve SN kablovodov je obdelana v načrtu prestavitev in zaščite SN 
vodov, ki ga je izdelal Elektro Maribor d.d.. 

 

 

Pojasnilo: Trasa prestavitev SN kablovodov je obdelana v načrtu prestavitev in zaščite SN 
vodov, ki ga je izdelal Elektro Maribor d.d.  

SN daljnovodi se prestavijo v predviden hodnik za pešce.  
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Pojasnilo: izdelan je posebni načrt ureditve el. vodov. 

 
3.3.3 ZRSVN OE Maribor.:  - p.p. št. 4-II-1371/2-O-19/RC z dne 25.10.2019 

 

 

 

 

 
Pojasnilo: v obrežno zarast vodotokov se ne posega, posega se v obstoječo zarast na brežini 
ceste. 

Odvodnjavanje vozišča je urejeno z zbiranjem ob robniku, zbrana voda se preko požiralnikov s 
peskolovi odvede v kanalizacijo in naprej do vodotoka.  

Posega v brežino vodotokov ni.  

Tujerodne invazivne vrste rastlin mora izvajalec sproti odstranjevati. Po predaji objekta pa 
upravljalec. 

 
3.3.4 Mariborski vodovod d.d..:  - p.p. št. 14281/II/4  z dne 25.10.2019 

 
Pojasnilo: Na sestanku z županom dne 22.06.2020 je dogovorjeno, da občina pristopi k 
zamenjavi obstoječega vodovodnega cevovoda v dolžini 150m. Pri prečkanju priključne ceste 
podjetja Setrans in prečkanju lc. 310111 je predvidena zaščita vodovodne cevi PEHD PE-100 

RC, SDR 111 z cevjo JE F 250mm, ki seže min 2,0m izven vozišča.  

 



Tehnično poročilo                           615  Hodnik za pešce in rondo v poslovni coni v Sp. Dobrenju Stran 14 od 33 

 BPI  Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Mlinska ulica.32, 2000 Maribor 

Pojasnilo: Brezplačno predajo novozgrajenega vodovodnega cevovoda v last mestni občini 
Maribor in v upravljanje Mariborskemu vodovodu d.d. uredita občini Pesnica in MO Maribor.   

 

Pojasnilo: DGD se ne izdela, ker se vsa dela izvedejo v skladu z »18. členom Zakona o cestah 
kot vzdrževalna dela v javno korist«. Ta dela se izvedejo znotraj 10m varovanega pasu lokalne 
ceste. 

 

3.3.5 Telekom Slovenije d.d..:  - p.p. št. 78749-MB/2078-IV  z dne 21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Pojasnilo: Pogoje je potrebno upoštevati pri gradnji. Izdelan je poseben načrt zaščite in 
prestavitev TK vodov. 

Zaščite so predvidene povsod, kjer se posega v območja le teh. Predvsem gre za prečkanje 
obstoječega TK omrežja s predvidenimi vodi: vodovod, CR, elektrika, fekalna kanalizacija.  

 

3.3.6 Telemach d.o.o.:  - p.p. št. TM-RS-2019-124  z dne 28.10.2019 

 

 

Pojasnilo: Obstoječi vodi Telemach d.o.o. so vrisani v zbirno situacijo komunalnih vodov. 
Izdeluje se izvedbeni načrt po 18. členu zakona cestah. DGD se ne izdela. 
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Pojasnilo: Telemach d.o.o. je posredovana zbirna karta komunalnih vodov, da lahko potek 
svojih vodov  umesti in uskladi s potekom ostalih. 

   

Pojasnilo: Pogoj je potrebno upoštevati pri gradnji tako, da izvajalec del obvesti Telemach.   

 

Pojasnilo: Izvajalec del o poškodbah nemudoma obvesti Telemach d.o.o., prav tako odgovarja 
za nastalo škodo. 

 
3.3.7 ZVKDS.:  - p.p. št. 35107-0833/2019/2/MK  z dne 06.11.2019 

 

Pojasnilo: Na obravnavnem območju ni evidentiranih nepremičnin kulturne dediščine, izvedba je 
sprejemljiva. 
 
 

3.4 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA 

Lokalna cesta 310101 Pesnica – Sp. Dobrenje – Gradiška in lc. 310111 Poslovna cona – Sp. 
Dobrenje – Zg. Dobrenje  - Šentilj sta rekonstruirani v sklopu izgradnje avtoceste A1 Šentilj – 
Koper, AC odsek Šentilj – Pesnica in predani v promet 14.10.1996.  

Za izgradnjo hodnika za pešce ob lc 310101 Pesnica – Sp. Dobrenje – Gradiška v dolžini 394m 
in ob 310111 Poslovna cona – Sp. Dobrenje – Zg. Dobrenje – Šentilj v dolžini 847 z izvedbo 
mini krožnega križišča, ni predhodno izdelane dokumentacije.  

 

 

3.5 PROJEKTNA REŠITEV  

Rešitev obsega: 

▪ izgradnjo hodnika za pešce širine 1,70m skupaj z rešitvijo meteorne odvodnje: 

− s potekom na južni strani lc. 310101 v dolžini 394m, 

− s potekom na zahodni strani lc 310111 v dolžini 847 in 

− mini krožno križišče premera D=24m s povoznim sredinskim otokom, 
▪ izgradnjo cestne razsvetljave hodnika za pešce in krožišča, 

▪ prestavitev in zaščito elektro SN vodov, 
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▪ prestavitev in zaščito TK vodov, 

▪ zamenjavo vodovodnega cevovoda PEHD DN 90 z cevovodom PEHD DN 110/10 od hišne 
številke Sp. Dobrenje 41 do hiše Sp. Dobrenje 40B v dolžini 152m, 

▪ zaščita obstoječih vodov KRS Telemach in 

▪ vgradnja predvidenih vodov KRS. 

3.6 GEOTEHNIČNE RAZMERE 

Podatki o preiskavi tal so povzeti po Geološko geomehanskem poročilu, ki ga je izdelalo 
podjetje Gprocom d.o.o., št. načrta 2115/2020. 

Izvedene so terenske in laboratorijske preiskave. 
 

3.6.1 GEOLOŠKE IN HIDROLOŠKE RAZMERE 

Po osnovi geološki karti list Maribor in Leibnitz L 33-56 in L 33-44 območje gradijo  sedimenti 
aluvialnih rečnih naplavin meljno glinastih in peščenih materialov z geološko oznako al, odložene 
na miocenski podlagi peščenjaka in peščenega laporja. Material izhajajo iz kamenin bližnje in 
daljne okolice ter je dokaj heterogen in plastovit. Debelina naplavin znaša več metrov, kar zavisi 
od velikosti in jakosti vodnih tokov.    

V hidrogeološkem smislu se ločujeta slabo vodoprepustni sloj pokrova glinastih in meljnih 
zemljin in dokaj dobro vodoprepusten sloj peščenih zemljin. Podtalnica vodonosnika se na 
obravnavanem območju napaja s padavinami in poniklo vodo rek in potokov.  

 
3.6.2 GEOTEHNIČNI OPIS 

Iz popisa sondažnih izkopov temeljna tla pod humuznih slojem in delno izvedenim nasipom v 
vrhnji coni zapolnjujejo glinasto meljne in meljno peščene zemljine, peščene gline in peščeni 
melji (CL,ML). V globlji strukturi je pod globino 2.0 do 3.0 m pa se pojavijo enakomerno 
granulirani drobni in srednji peski (SU).  

Terenske preiskave in meritve so pokazale, da je pretežni vrhnji del glinasto meljnega pokrova v 
naravno odloženih oblikah  srednje do težko gnetnih konsistenc z enoosno tlačno trdnostjo qu = 
95 kN/m2.  

Predlaga se izvedba voziščne konstrukcije na obstoječ cestni nasip z izvedbo posteljice 
debeline 50cm  in 30cm debelim slojem tamponskega kamnitega drobljenca. 

Voziščno konstrukcijo in morebitne razširitve je dimenzionirati na nosilnost planuma glinasto – 
meljnih zemljin CBR 5.0%. 

Na temeljna tla pa se vgradi ločilni geosintetik z natezno trdnostjo 15 - 20 kN/m. 

-  Priprava temeljnih tal: 

Iz terenskih raziskav je razvidno, da se bodo temeljna tla pri  razširitvah obstoječe ceste 
sanirala po potrebi z odstranitvijo nenosilnih zemljin v debelini, ki je potrebna za  zadostitev  
kriterija zahteve za nosilnost  na planumu spodnjega ustroja.  

Eventualne poglobitve se sanirajo z  gramoznim materialom, ki odgovarja lastnostim za nasipe.  

Lokacijo in obseg mora v času nadzora podati geomehanik.   

Priprava temeljnih tal pod novo projektiranimi nasipi ne zahteva posebnih ukrepov, saj so 
temeljna tla  nosilna. Na planum temeljnih tal se vgradi gramozna blazina v debelini 0,50 ali 
0,60m položena na ločilni geosintetik.  

Temeljna tla v vkopu  so homogena, nekoherentna, nosilna in ne potrebujejo posebnih  ukrepov 
pod  planumom spodnjega ustroja  cestnega telesa.  

-  Uporabnost zemljin iz izkopov za vgradnjo v nasipe: 

Material iz izkopa ceste (obst. tampon) je direktno vgradljiv v nasipe brez vmesnega 
deponiranja in je po ustaljenih postopkih z njim možno oblikovati brežino 1:2.  

Ostalega materiala iz izkopa ni možno vgrajevati v nasipe. 
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3.7 VRSTA IN FUNKCIJA CEST 

Glede na družbeni in gospodarski pomen je sta to lokalni cesti po katerih teče promet v 
Poslovni coni Sp. Dobrenje in promet med občinskim središčem in zaselki: Gradiška in mali 
Rošpoh ter Spodnje in Zgornje Dobrenje.  

 

Lokalna cesta 310101 Pesnica – Sp. Dobrenje – Gradiška je povezava med regionalno cesto 
R2-436/0268 Pesnica – Šentilj in R2-437/1328 Pesnica – Mejni prehod Jurij, hkrati je to tudi 
povezava obeh občinskih središč Pesnica in Zg. Kungota. 

Lokalna cesta 310111 Poslovna cona – Sp. Dobrenje – Zg. Dobrenje – Šentilj povezuje 
poslovno cono Sp. Dobrenje z zaselki Sp. Dobrenje in Zg. Dobrenje. 

Po prometno-tehnični razvrstitvi in glede prometno funkcijo v cestni mreži se razvšča: 

− lc. 310101 med zbirne ceste, 

− lc. 310111 med lokalne ceste. 

 
 

3.8 PROMETNE OBREMENITVE CEST 

S podatki o PLDP ne razpolagamo. Glede na poslovno cono in servisne dejavnosti ocenjujemo 
prometno obremenitev posamezne ceste do 1000 vozil/dan z naslednjo strukturo prometa: 

  Vrsta vozila      št. vozil/dan      

• motorji    MOT        10  

• osebni avtomobili  OA                 450    

• Avtobusi   BUS          3        

• lahka tovorna vozila  LTV      120      

• Srednje težka tov. Vozila STTV        40      

• težka tovorna vozila  TTV        30        

• težka tov. voz. s prikolico TTVP        20        
      skupaj               673             

 
Za novogradnje in križišča je predvideno plansko obdobje 20 let, za rekonstrukcije pa 10 let.  

Doba trajanja voziščne konstrukcije z asfaltno krovno plastjo je 20 let.  

Za 20 letno plansko dobo upoštevamo 3% porast prometa.  

 
 

3.9 LOČITEV IZVEDBE V ETAPE 

Izvedba del je možno razdeliti v tri etape. Pri tem vsaka etapa zase predstavlja zaključeno 
funkcionalno celoto. 

 
3.9.1    I. ETAPA OBSEGA IZVEDBO: 

▪ Hodnik za pešce ob lc. 310101 Pesnica – Sp. Dobrenje – Gradiška v dolžini 394m skupaj z 
zaščito obstoječih komunalnih vodov in cestno razsvetljavo. 

 
3.9.2    II. ETAPA OBSEGA IZVEDBO: 

▪ Hodnik za pešce ob lc. 310111 Polovna cona – Sp. Dobrenje – Zg. Dobrenje – Šentilj  v 
dolžini 847m skupaj z zaščito obstoječih komunalnih vodov, zamenjavo vodovodnega 
cevovoda in cestno razsvetljavo. 

 
3.9.3    III. ETAPA OBSEGA IZVEDBO: 

▪ Mini krožno križišče premera D=24m s povoznim sredinskim otokom. 
 
 
 



Tehnično poročilo                           615  Hodnik za pešce in rondo v poslovni coni v Sp. Dobrenju Stran 18 od 33 

 BPI  Biro za projektiranje in inženiring d.o.o., Mlinska ulica.32, 2000 Maribor 

4.0 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (POVZETEK) 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izdelano po podatkih geom – geot. poročila za:  

▪ hodnik za pešce ob obeh lc. 310101 in 310111, 
▪ mini krožno križišče in 
▪ povozni središčni otok 

Obstoječa voziščna konstrukcija: 

• lc. 310101:  

−   6 cm asfalt  

− 74 cm gramoz 

• lc. 310111:  

−   6 cm asfalt  

− 54 cm gramoz 

Odvodnjavanje je rešeno z odvodom vode disperzno preko bankine ali z zbiranjem ob robniku 
in odvodnjo preko požiralnika in meteorne kanalizacije v Pesnico in Dobrenjski potok. 
 

PREDLOG VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Novogradnja: na območju širitve obstoječega vozišča in zamenjavi voziščne konstrukcije v 
območju mini krožnega križišča: 

 di 

Obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf  B50/70 A3  4 cm 

Nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3  8 cm 

drobljenec  D 32          30cm 

Skupaj zgornji ustroj           42cm 

Ločilne geotekstilije z natezno trdnostjo 15-20kN/m  

Kamnita posteljica 0-100, zmrzlinsko odporen material         30cm 

Izboljšava temeljnih tal         40cm 

  

Tlakovanje sredinskega otoka 

 di 

Velike granitne kocke 20 x 20 x 20cm, stike se zapolni z neskrčljivo 
mikroarmirano cementno malto, zadnje 3m fuge se zapolni z  
ekspanzijsko malto 

20cm 

Nosilna plast – mikroarmiran beton C35/45 z jekleno mikro armaturo 
dolžine 30 – 50mm, debeline največ 0,6mm v količini najmanj 60 kg/m3 

24cm 

Skupaj  44cm  

Cementno stabiliziran prodec 30cm 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 30cm 

 

Obroba sredinskega otoka: 

Vgradnja segmentnih robnikov dim. 35 x 25 x ~50cm z luknjo za vgradnjo trna za povezavo, da 
tvori prstan okrog tlakovanega sredinskega otoka. 

 

Hodnik za pešce: 

 di 

Obrabna plast bitumenskega betona AC11 surf B 50/70 A5  5cm 

Drobljenec D22 20cm 

Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala 30cm 

skupaj 55cm 
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V območju uvozov - z vožnjo preko hodnika (pogreznjeni robniki) se vgradi nosilna plast: 

Nosilna plast AC 22 base  B 50/70 A4         6 cm 

 

 

 

5.0 TRASIRNI ELEMENTI 

5.1 FUNKCIJA CEST V PROMETNI MREŽI IN PROJEKTNA HITROST  

Lokalni cesta sta dvopasovni in prevzemata za mešan promet, pri tem: 

▪ Lc. 310101 po prometni funkciji spada med zbirne ceste z vp=60km/h, 
Lc. 310111 po prometni funkciji je lokalna cesta z vp = 50km/h. 

 
 

5.2 HORIZONTALNI IN VERTIKALNI ELEMENTI  

Trasa lokalne ceste 310101 »cesta A« poteka izven naselja skozi Poslovno cono Sp. Dobrenje 
v ravninskem terenu. Trasa lokalne ceste 310111 (cesta »B«) prav tako poteka skozi poslovno 
cono Sp. Dobrenje v gričevnatem terenu.  

Obstoječi horizontalni in vertikalni elementi so zelo ugodni.  

Minimalni horizontalni radij ceste A je 125m, ki ustreza za vp=60km/h. 

Minimalni horizontalni radij ceste B je 45m, ki ustreza za vp=40km/h in se nahaja neposredno za 
krožiščem ostali radiji so večji, tako znaša naslednji najmanjši R=124m.  

 
 

5.3 PREČNI SKLONI 

Prečni skloni vozišča se ne spremenijo, ker vozišče obeh cest ostane nespremenjeno (ni 
posegov). Prečni sklon vozišča obeh cest se spremeni v območju obdelave krožnega križišča 
(rekonstrukcija križišča).  

 

Cesta A 

Prečni sklon hodnika za pešce je 2% in je nagnjen vstran od vozišča.  

Obstoječ prečni sklon vozišča je nagnjen vstran od projektiranega hodnika za pešce. 

Odvodnjavanje ceste A tako ostane nespremenjeno, ker se vozišče odvodnjava enako kot do 
sedaj, hodnik pa enako kot se je doslej odvodnjavala bankina na višje ležečem robu.  

 

Cesta B 

Prečni sklon hodnika za pešce je 2% in nagnjen vstran od vozišča ali proti vozišču, kar je 
odvisno od možne rešitve odvodnjavanja ceste.   

Na določenih odsekih ceste je obstoječi prečni sklon vozišča nagnjen proti hodniku za pešce, 
robnik hodnika pa onemogoča odtok vode z vozišča. V tem primeru je prečni sklon hodnika za 
pešce nagnjen proti robu ceste, voda se tako zbere in teče ob robniku v požiralnike iz njih pa po 
meteorni kanalizaciji v obstoječe jarke in dalje v vodotok. 

Na odsekih kjer je prečni sklon vozišča nagnjen vstran od hodnika za pešce je tudi prečni sklon 
hodnika za pešce nagnjen vstran od vozišča. Na teh odsekih ostane odvodnjavanje ceste 
nespremenjeno. Vozišče se odvodnjava kot do sedaj, hodnik pa enako kot se je doslej bankina 
na višje ležečem robu.  
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Krožno križišče »krožišče« 

Prečni sklon znaša 2% in nagnjen navzven.  

Celotno območje, ki ga omejuje zunanji radij krožnega križišča in priključni krak ceste B do pr. 
26 leži v eni ravnini z naklonom 0,5%. 

 
 

5.4 NORMALNI PREČNI PROFIL 

5.4.1    HODNIK ZA PEŠCE Š=1,70M 

• varnostna širina vš=0,50m 

• hodnik za enega pešca širine š=1,20m. 

• bankina 0,50m 
 

5.4.2    KROŽIŠČE PREMERA D=24,0M 

• 7,0m asfaltirano vozišče, 

• 2,0m pogojno povozen del, obrobljen s segmentnimi robniki in tlakovan za kamnitimi 
kockami dimenzij 20 x 20 x 20cm,   

• 3,0m pogojno povozen del, obrobljen z robniki in tlakovan z kamnitimi kockami dimenzij 10 
x 10 x 10cm 

5.5 RAZŠIRITEV VOZIŠČA V KRIVINAH 

Razširitev vozišča se po 24. členu PPC izvaja pri radiju, ki je manjši od R=270m.  

Upoštevamo razširitev vsakega voznega pasu za tovornjak. 

 
 

5.6 KRIŽIŠČA, PRIKLJUČKI IN UVOZI 

5.6.1    MINI KROŽNI KRIŽIŠČE 

Določeni so naslednji osnovni elementi krožnega križišča.: 

− Premer        D=24,0m     (R=12,00m) 

− Asfaltno vozišče (vozni pas)    š=   7,0m     (R=  5,00m) 

− Segmentni robnik 35/25cm z mozniki   š= 0,35m     (R=  4,65m) 

− Povozni del sredinskega otoka (kocke 20/20/20) š= 1,65m     (R=  3,00m) 

− Robniki 20/23 cm z mozniki ob kockah 10/10/10            š= 0,20m     (R=  2,80m) 

− Kocke 10/10/10        
 

5.6.2    PRIKLJUČKI  

Cesta A 

Na območju izgradnje hodnika za pešce je obstoječ priključek: 

▪ km 0,105 »uvoz na bencinski servis Pesniška vrata« 

Cesta B 

Na območju izgradnje hodnika za pešce je večje število obstoječih priključkov: 

▪ km 0,082 - TEHNO TRANS 
▪ km 0,122 - TEHNO TRANS 
▪ km 0,222 - K&K Klajnšek 
▪ km 0,252 -  parkirišče 
▪ km 0,446 - DUMIDA 
▪ km 0,459 do km  0,504 - obstoječe parkirišče ob vozišču 
▪ km 0,601 - Uvoz na servisni plato AC v Sp. Dobrenju in 
▪ km 0,829 – Izvoz s servisnega platoja AC v Sp. Dobrenju 
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5.6.3    UVOZI PREKO POGREZNJENIH ROBNIKOV 

Cesta A 

▪ km 0,116 do 0,151 uvoz  na obst. gramoziran plato 

 

Cesta B 

▪ km 0,040  uvoz  na plato, 
▪ km 0,291  uvoz  na travnik, 
▪ km 0,739  uvoz  na travnik in 
▪ km 0,843  uvoz  k TP 
 

 

 

6.0 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

6.1 PREDDELA 

Sem spada objava začetka del z raznimi obvestili uporabnikom preko medijev (radio, lokalni 
program na TV in oglasi v časopisih). 

Obnova cestne osi, kjer predlagam zakoličbo osi robnikov hodnika za pešce z odmikom 1m od 
robnika, da je zakoličena točka hkrati del zavarovanja prečnega profila. 

Pri krožišču predlagam zakoličbo računske cestne osi. 

V sklopu preddel se izvede: 

▪ polovična zapora za zavarovanje gradbišča, 
▪ demontaža in odstranitev JVO z odvozom na deponijo, 
▪ demontaža in odstranitev prometnih znakov z odvozom na deponijo za ponovno uporabo, 
▪ čiščenje terena z odstranitvijo dreves in grmičevja, 
▪ rezanje roba asfalta, porušitev in odvoz na deponijo za ponovno uporabo in 
▪ zaščita in prestavitev obstoječih komunalnih vodov  

 
 

6.2 ZEMELJSKA DELA, POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV 

Mini krožno križišče 

V obstoječi spodnji ustroj ceste posegamo izvedbe krožnega križišča. 

Najprej odstranimo obstoječ zgornji ustroj, izvedemo poglobitev in vgradimo izboljšavo temeljnih 
tal, ki je iz kamnitega materiala. 

 

Hodnik za pešce ob cesti A in B 

▪ odstranitev humusa, 
▪ izkop na brežini s stopničenjem in odvozom materiala, 
▪ izkop bankine z odrivom materiala prečno v nasip, 
▪ utrditev  temeljnih tal, 
▪ dovoz materiala in vgradnja v nasip. 
 
 

6.3 SPODNJI USTROJ 

V sklopu spodnjega ustroja se izvede: 

Mini krožno križišče 

▪ dovoz, vgradnja in utrditev kamnite posteljice v debelini 50cm pod voziščem in 
▪ dobava ter vgradnja ločilnega geosintetika. 

Krožišče se izvede na nosilnosti planuma glinasto – meljnih zemljin CBR 5%, na temeljna tla pa 
se vgradi ločilni geotekstil z natezno trdnostjo 15-20 kN/m. 
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Izvajalec mora pri izvedbi del dosegati kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne 
tehnične pogoje.  

Planum temeljnih tal: 

Nosilnost Ev2> 25-30MN/m2 in razmerje Ev2/Ev1< 2.4 

Zgoščenost 93-95% po standardnem Proctorjevem preiskusu 

V kolikor vrednosti Ev1 presegajo 50% vrednosti Ev2 , razmerje Ev2/Ev1 ni merodajno za oceno 
nosilnosti. 

Nasipno telo: 

Nosilnost Ev2> 60MN/m2 in razmerje Ev2/Ev1< 2.0 

Zgoščenost 97% po standardnem Proctorjevem preiskusu 

V kolikor vrednosti Ev1 presegajo 50% vrednosti Ev2 , razmerje Ev2/Ev1 ni merodajno za oceno 
nosilnosti. 
 
 

6.4 ZGORNJI USTROJ  

6.4.1 Tip E: Hodnik za pešce ob cesti A in B: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

5,0 AC surf B 50/70 A5   

20,0 D32   

20,0 Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala  

45,0 Skupna debelina  

 

V območju uvozov - za vožnjo preko hodnika (pogreznjeni robniki) se vgradi nosilna plast: 

Nosilna plast AC 22 base  B 50/70 A4         6 cm 

 

6.4.2 Tip A: Novogradnja vozišča;  krožišče: 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

4,0 AC 11 surf B 50/70  A3    TSC 06.411:2009 

8,0 AC 22 base B 50/70 A3 TSC 06.310:2009 

30,0 D32 TSC 06.200:2009 

42,0  skupna debelina zgornjega ustroja  

30,0 Posteljica zmrzlinsko odporen material  

40,0  izboljšava temeljnih tal  

 

V območju krožišča do konca ločilnih otokov je pod nosilno plastjo še plast bitumenske 
stabilizacije: 

Nosilna plast - stabilizacija AC 22 base, stab B 50/70 A1/A2         12 cm 

 
6.4.3 Tlakovanje sredinskega otoka 

 di 

Velike granitne kocke 20 x 20 x 20cm, stike se zapolni z neskrčljivo 
mikroarmirano cementno malto, zadnje 3m fuge se zapolni z  
ekspanzijsko malto 

20cm 

Nosilna plast – mikroarmiran beton C35/45 z jekleno mikro armaturo 
dolžine 30 – 50mm, debeline največ 0,6mm v količini najmanj 60 kg/m3 

24cm 

Skupaj  44cm  

Cementno stabiliziran prodec  30cm 

Izboljšava temeljnih tal 40cm 
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Pri izvedbi nevezanih nosilnih plasteh in asfaltnega sloja je potrebno dosegati kriterije za lahko 
prometno obremenitev. 
 

6.4.4 Geotekstil 

Geotekstil se predvidi na celotnem območju novogradenje. 

Lastnosti geotekstila: 

− malo nosilna tla (tip S1); Ev2 = 10 – 20 MN/m2, CBR = 3 %, 
− nasipni material; razred A, materiali z zaobljenimi in okroglimi zrni premera <150 mm, 
− prometna obremenitev v času gradnje > 500 MN, 
− minimalna natezna trdnost: Tmin = 14 kN/m, 
− minimalni raztezek: min  30 %, 
− odpornost na preboj: Od < 35 mm, oziroma statični prebodni preizkus (CBR), Fp > 1500 N 

 
6.4.5 Ločilni otoki 

Otoki pred krožnim križiščem so tako kot samo središče krožnega križišča tlakovani. 

Tlakovanje je izvedeno s kamnitimi kockami 20/20/20, z obrobo 35/20 cm. 

Segmentni robniki 35/20 se med seboj povežejo z mozniki, da tvorijo prstan okrog tlakovane 
povozne površine.  

Odločitev za  tlakovanje otokov z granitnimi kockami 10/10/10cm, kis so na začetku denivelirani 
za višino 7cm je posledica prisotnosti industrijske cone in večkratnih izrednih prevozov, ki  se 
jim s predvidenim tlakovanjem omogoči manevriranje skozi krožno križišče. 

Pred prehodi za pešce so robniki dvignjeni na višino +12cm (varovanje pešcev).  

Sredinski otok je obrobljen s prisekanimi segmentnimi robniki 20/23, ki so med seboj povezani z 
mozniki.  

 
6.4.6 Predkrižiščni otoki 

Otoki pred križiščem se izvedejo skladno s podatki iz zakoličbene situacije, njihova 
površina se tlakuje z granitnimi kockami 10/10/10cm, skladno z gradbeno situacijo. Višina 
robnika nad voziščem je na začetku otoka 7cm (s strani krožnega križišča, tako kot pri dovozu v 
krožno križišče) in se dviguje do višine 12cm, ki jo doseže pred prehodom za pešce.  
 
 

6.5 ODVODNJAVANJE  

6.5.1    ZAKONSKE OSNOVE 

Pri projektiranju odvodnje ceste smo upoštevali oba nivoja varovanja: 

1. Hidravlično-prometno-tehnično-varnostni, zaradi količine vode na cestišču ob močnih nalivih 
in zaradi poteka same trase. Za ceste, ki so v nasipu nad niveleto terena se upošteva nalive 
dežja s pogostostjo p=2 (2 letna povratna doba) in ustreznim trajanjem odtoka ter retenzijo 
omrežja. 

2. Hidrotehnično-varnostni, zaradi varovanja odvodnika v katerega izlivamo zajete vode ter 
vpliva odvodnika na niveleto ceste, da ne pride do poplav pri 20 letnih vodah (statistično je 
lahko niveleta ceste pod to vodo 1 x v 20 letih). To pomeni varovanje voda, kot določa 60. 
člen PPC ga opredeljujeta zakon o varstvu okolja in zakon o vodah. 

 
Zakonski pogoji: 

1. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS, 47/2005)  

EOV = (V1 + N2 x V2 + N3 x V3 = 450 + (160 x 2) + (53 x 3,5) = 956 EOV 

Prometna obremenitev na obravnavani cesti znaša 673 vozil/da oz. 956 EOV, kar pomeni, da 
ne presega 12.000 EOV po »TSC 03.380 (osnutek April 2004) Odvodnjavanje cest« - splošna 
pravila odvodnjavanja: pri PLDP do 12.000 EOV lahko ostane disperzna odvodnja in ni 
potrebna točkovna. 

Citat: Točkovno odvodnjavanje je odvodnjavanje padavinskih voda z javnih cest na lokacijo 
skupnega izpusta, na kateri morajo biti izvedeni ukrepi za zadrževanje voda in dodatno 
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čiščenje, kadar so preseženi kriteriji iz »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS št. 47/05)«. 

2. Intenziteta padavin; podatki za postajo Maribor – Tabor in upoštevanjem jakosti naliva v 
skladu s preglednico iz tč.4  43. člena PPC, ki določa intenziteto naliva 170 l/s/ha.   

Odvodnjavanje voziščne ploskve je zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča. 

Ob vozišču imamo; obcestne trapezne zemeljske jarke, asfaltne kadunje in odvod vode ob 
robniku do požiralnika. Razporeditev požiralnikov pa zavisi od naklona nivelete, prečnega 
sklona, količine vode in časa dotoka do požiralnika.  

Lega jarkov, kadunj, robnikov, drenaž in prepustov je razvidna iz situacije odvodnjavanja in 
vzdolžnih profilov. Asfaltna kadunja je širine 0,50m, prav tako je dno jarka širine 0,50m. Dno 
jarka je praviloma pod koto izboljšave temeljnih tal oz. min 20 cm pod koto planuma 
posteljice v cilju kvalitetne odvodnje tampona. 

 

6.5.2    PREPUSTI V OBMOČJU OBDELAVE: 

Cesta A 

• V km 0,414 je obstoječi betonski prepust krožnega prereza  50cm, podaljšati za 3m in 
izdelati novo poševno iztočno glavo. 

Cesta B 

• V km 0,474 je obstoječi betonski prepust krožnega prereza  60cm, 

• V km 0,551 je obstoječi betonski prepust krožnega prereza  60cm podaljšati za 2m in 
izdelati novo poševno iztočno glavo, 

• V km 0,675 je obstoječi betonski prepust krožnega prereza  60cm, 

• V km 0,749 je obstoječi betonski prepust krožnega prereza  60cm podaljšati za 2m in 
izdelati novo poševno iztočno glavo, 

Vse vtoke in iztoke iz prepustov je potrebno tlakovati z lomljencem v betonu po priloženem 
detajlu.  

Na območju, kjer je predvidena asfaltna kadunja oz. je odtok vode ob robniku, je odvodnavanje 
rešeno tako, da se zbrane vode odvede ob robniku pločnika v požiralnike z vtokom pod 
robnikom. Naprej se meteorne vode odvede z vgrajeno drenažo DK250mm, ki služi za zajem 
zaledne vode in hkrati kot kanalska cev odvaja vodo do iztoka v jarek. V nadaljevanju ji sledi  

DK 350 in nato PVC 400 in 500mm do iztoka v jarek. 

Revizijski jaški so iz cevi PEHD 80 in F100cm globine 1 – 2m.  

 

6.5.3    METEORNA KANALIZACIJA: 

Cesta B: 

Kanal 1 je dolžine 43m in služi kanaliziranju obstoječega obcestnega jarka.  

Sestoji se PP cevi 40cm v dolžini 22m, 2 revizijskih jaškov 100cm (j1 in J2), PP cevi 50cm v 
dolžini 13 in 8m in nove AB vtočne in iztočne poševne glave. Skupna dolžina kanala znaša 
43m. 

Kanal 1.1 se v J2  naveže na kanal 1.  

Krožišče prečka z PP DN300mm v dolžini 15m. V nadaljevanju se kanal sestoji iz DK cevi DN 
350 in DN 250 ter PP DN 300mm. Na kanal se navezujejo požiralniki v revizijskih jaških ali 
direktno na cev preko padnih jaškov. Skupna dolžina kanala 1.1 znaša 188m. 

Kanal 2 ima izpust v Dobrenjski potok v km 0,327 . 

Tvorita ga 2 požiralnika, ki sta zaporedno vezana z zvezno cevjo PP DN 200m. Kanal je dolžine 
26m + 3m izpust. 

Kanal 3 ima izpust v Dobrenjski potok z navezavo na obstoječ prepust v km 0,474. Tvorijo ga 
revizijski jaški in drenaža DK 250. Dolžina kanala je 74. 

Kanal 4 ima izpust v Dobrenjski potok z navezavo na obstoječ prepust v km 0,749. Tvorijo ga 
revizijski jaški in drenaža DK 250 ter PP DN 200mm. Dolžina kanala je 130m. 
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Predvideni minimalni vzdolžni sklon kanalskih cevi je 0,3%. 
 
 

6.6     BREŽINE 

Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 in zatravijo.  
 
 

6.7     PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Izdelane so situacije prometne opreme in signalizacije v M 1:500 v katere smo označili mesta 
za postavitev  PZ in talne označbe.  

JVO ob cesti A in B niso predvidene.  

Predvidena so nove talne obeležbe in postavitev vertikalne signalizacije. 

Robnike ločilnih otokov in sredinskega otoka se pobarva rdeče – belo. 
  

     .1 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

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 n 
46/2017) so vsi predvideni znaki naslednjih dimenzij :  

 1. velikostni razred 

Znak »Ustavi«    A=0.60 m  (3. vel. razred)   

pravokotni znaki         0.60 X 0.60      (3. vel. razred) 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z 
vetrom v III. coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Najbližji rob znaka na bankini je oddaljen od zunanjega roba asfalta za 0.75 m. Spodnji rob 
prometnih znakov je na višini 1.50 od višine roba asfalta.  
V območju hodnika za pešce drog PZ odmaknjen 0.15m od zunanjega roba hodnika za pešce, 
najnižji rob znakov pa nameščen na višino 2.25m (smiselno je postaviti na višino nad 2,50m 
zaradi zimske službe in pluženje hodnikov). 
 

   .2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe na vozišču in 
utrjenih površinah. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z vertikalno celoto in je 
postavljena zato, da uporabniku prometne površine, vozniku posreduje celotno informacijo za 
pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje pri spremembi smeri in hitrosti vožnje ter orientacijo pri 
parkiranju na parkirno mesto. 

Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so: : 

- vzdolžne označbe, 
- prečne označbe 
- druge označbe 

Druge označbe na vozišču so puščice, polja za usmerjanje prometa, usmerjevalne črte, napisi, 
simboli na vozišču, črte za označitev parkirnih mest). 

Horizontalna signalizacija posreduje vozniku kompletne informacije in zahteve za pravilno 
vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse vrste označb na vozišču. Vse črte za označitev parkirnih 
prostorov so bele. Vse barve so reflektirajoče in enokomponentne. Predvideno je dvakratno 
barvanje označb. 

Talne označbe na vozišču v krožišču so debeloslojne. 
 

   .3 TALNE OZNAKE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE  

Na območju prehoda za pešce je predvidena izvedba taktilnih oznak za slepe in slabovidne.  

V območju prehoda za pešce je pred klančino izvedeno obvestilno polje čepaste strukture.  

Vodilni obvestilni pas vodi preko prehoda in v nadaljevanju preko obvestilnih polj v smeri 
pločnika. 
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   .4 UMIRJANJE PROMETA  

Umirjanje prometa vrši mini krožno križišče in dvignjena trapezna ploščad na priključnem krajku 
ceste A za smer Gradiška.  
 
 

6.8     HORTIKULTURA 

Nasipne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravljene, drugi ukrepi ev. krajinske in 
hortikolturne ureditve niso predvideni. V mini krožnem križišču je sredinski otok povozen, zato v 
otoku ni možna zasaditev.  

Vsi ev. ostali ukrepi so predmet odločitve investitorja. 
 
 

6.9     POSEGI NA PARCELE 

Z izvedbo mini krožnega križišča in hodnika za pešce ob cesti A in B posegamo na parcele 
izven cestnih parcel.  

Izdelana je katastrska situacija z vrisanimi posegi v posamezna zemljišča in tabela s podatki o 
parceli, parcelnih lastnikih in velikosti predvidenega posega v parcelo. Katastrska situacija in 
tabela tangiranih parcel služi investitorju za potrebe odkupa zemljišč in pridobitev pravice 
graditi.  

Izdelana je katastrska situacija z vrisanimi služnostmi za posamezen komunalni vod, prav tako 
je izdelana tabela s podatki o parcelah, lastnikih, površino in dolžino poteka posameznega 
voda. Situacija in tabela omogočata investitorju za pridobivanje služnosti. 
 
 
 

7.0 UREDITEV PRIKLJUČKOV IN KRIŽIŠČA 

7.1     PRIKLJUČKI  

V voziščno konstrukcijo in niveleto priključkov ne posegamo. Ob obstoječi asfalt priključka se  
vgradi robnike (orobničenje), ki so za odpravo arhitekturnih ovir v območju prehodov ustrezno 
znižani. 

Za slepe in slabovidne se na prehodih za pešce vgradi talni taktilni vodilni sistem (TTVS). 
 
 

7.2     KRIŽIŠČA 

Obstoječe T« se predela v mini krožno križišče, ki omogoča umirjanje prometa in s tem varno 
vključevanje vozil z ceste B v promet na cesti A. 

Na priključnem kraku ceste A za smer Gradiška je predvidena dvignjena trapezna ploščad na 
kateri se obeleži prehod za pešce.  
 
 
 

8.0 KOMUNALNI VODI 

Obstoječi komunalni vodi so prikazani v situaciji komunalnih vodov. Na območju gradnje 
potekajo: cestna razsvetljava, TK in KRS vodi, elektrovodi NN in SN, vodovod in kanalizacija.  

V kolikor se med izvedbo naleti na neznani komunalni vod se dela nemudoma ustavi, 
ugotovi se, za kateri vod gre in se za nadaljnjo izvedbo na lokaciji posvetuje s pristojnim 
predstavnikom oz. nadzornikom vzdrževanja omenjenega voda. 
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8.1     CESTNA RAZSVETLJAVA  

Obstoječa cestna razsvetljava je izvedena na cesti A do uvoza na bencinski servis »Pesniška 
vrata«, v nadaljevanju ni cestne razsvetljave. 

Za potrebe nove CR je izdelan poseben načrt.  

Za napajanje CR bo postavljeno novo odjemno mesto ob predvidenem krožišču, napajano pa 
bo iz bližnje TP Pesnica Industrijska cona 2. 

Trasa cestne razsvetljave bo potekala v zadnjem robu pločnika, z razporedom kot je podano v 
situacijah 2.x in profilu 3, glej načrt CR. 

Vsa novo-izgrajena razsvetljava bo v upravljanju občine Pesnica. 

Upoštevana so “Priporočila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000 in UREDBA O 
MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKLOLJA, URADNI LIST št.81, z 
dne 7.9.2007. 
 
Način razsvetljave 

Za razsvetljavo ceste, bodo uporabljene svetilke tipa “LED” z 7942lm svetlobnega toka s 
posebno optiko M02. Temu ustrezajo svetilke “Sloluks” tip SH2 060 0794 M10 (60W),  z ravnim 
steklom, s katero dosežemo zahtevano usmerjenost svetlobe in omejitev bleščanja. 

Svetilke bodo nameščene na ravnih tipiziranih oz. absorbcijskih kandelabrih h=7m. 

Za razsvetljavo konfliktnega območja (KROŽIŠČE) bo potrebno uporabiti svetilke s svetlobnimi 
viri tipa LED vsaj 7815lm s posebno optiko (F10). 

 Temu ustrezajo svetilke “Sloluks” tip SH2 060 7815 F10 (60W)z ravnim steklom, s katero 
dosežemo zahtevano usmerjenost svetlobe in omejitev bleščanja.  

Svetilke bodo nameščene na ravnih tipiziranih oz. absorbcijskih kandelabrih h=7m. 

Svetilke LED bodo opremljene z ravnim steklom zaradi zmanjšanja bleščanja. 

Opomba: Podane so ustrezne karakteristike svetilk  - točni tipi so podani zaradi 
svetlobnotehničnega izračuna v prilogi načrta. 

Uporabiti je možno katerokoli svetilko na območju EU, katera po svetlobnotehničnih 
karakteristikah ustreza svetilkam uporabljenih v svetlobno-tehničnem izračunu. 

 

 
 

8.2     TK VODI (TELEKOM) 

V območju obdelave ceste B  potekajo TK vodi v katere se posega z izgradnjo mini krožnega 
križišča in izgradnjo hodnika za pešce v nadaljevanju. 

Za zaščito in prestavitev TK vodov je izdelan poseben načrt. 

Pri izvedbi sanacije bo v območju TK kabla treba izkop izvajati ročno pod strokovnim nadzorom 
strokovnih služb Telekoma Slovenije.  

Pri gradnji je potrebno upoštevati projektne pogoje. V zbirni situaciji komunalnih vodov je vrisan 
potek obstoječih TK vodov in predvidena prestavitev TK voda. Zaščita je predvidena povsod, 
kjer se posega v območje le teh. Predvsem gre za prečkanje obstoječega TK omrežja s 
predvidenimi vodi: vodovod, CR, elektrika NN inSN, predviden KRS in meteorna kanalizacija.  

Dela se izvajajo pod nadzorom, pogojih in navodilih upravljalca. 

Povzetek projektne rešitve: 

Na območju izgradnje krožišča potekajo podzemni telekomunikacijski vodi podjetja Telekom 
Slovenije. Vodi potekajo delno v zemlji in delno v kabelski kanalizaciji. Zaradi izgradnje krožišča 
bo potrebno obstoječe telekomunikacijsko omrežje prestaviti in zaščititi. Predvidena je izgradnja 
dveh jaškov dimenzij 1,1x1,8x1,9 m in sprememba poteka sledečih kablov: 

- KKB002 TK59 300x4x0,6 GM (izgradnja dveh spojk in preusmeritev kabla v novo kabelsko kanalizacijo) 
- KKB004 TK59 300x4x0,6 GM (izgradnja spojke, nov kabel in preusmeritev kabla v novo kab. Kan.)  
- KHO400 TOSM 03 6x6 II/III CMAN (Izvedba nove spojke in preusmeritev kabla v novo kab. Kan.) 
- KKO001 TOSMd 03 2X12 SMAN(razstava obstoječe spojke in preusmeritev kabla v novo kab. Kan.)  
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Novozgrajena kabelska kanalizacija (PEHD 2xΦ50 mm + PVC Φ125 mm) bo dolžine cca. 40m. 

Izvedba gradbenih se razpiše skupaj z izvedbo obeh hodnikov za pešce in mini krožnim 
križiščem. 

 
 

8.3     KRS VODI  (TELEMACH) 

KRS vod poteka ob cesti A od meje obdelave v km 0,093 do km 0,284 v južni brežini.  

Potek je razviden iz priložene zbirne situacije komunalnih vodov. Pri izvedbi del je potrebno dela 
v območju voda izvajati ročno. Upravljalec voda ima željo, da pristopi k nadaljevanju izgradnje 
omrežja v sklopu izvedbe hodnika za pešce. 

Za potrebe načrtovanja nadaljevanja trase je Telemach g. Ščavničar prejel izdelane situacije 
komunalnih vodov in prečne profile. S ciljem po zagotovitvi koordiniranega komunalnega reda je 
projektant ceste pripravil predlog trase s potekom kabla KRS Telemach, ki ga je prejel in v 
telefonskem pogovoru potrdil g. Ščavničar. 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno na terenu opraviti ogled obst. stanja in potek omrežja 
ustrezno zakoličiti in po potrebi ročno sondirati. 

 
 

8.4     VODOVOD 

Obstoječi vodovodni cevovod LŽ 150 prečka cesto A v km 0,040 v nadaljevanju poteka po levi 
strani izven ceste do km 0,584 (Sp. Dobrenje 41). Od RJ dalje v km 0,584 dalje poteka cevovod 
z PEHD DN 90 do  km 0,720 (Sp. Dobrenje 40B). V km 0,720 cevovod prečka lc. 310111.  

V projektnih pogojih je upravljalec Mariborski vodovod podal zahtevo, da se cevovod PEHD DN 
90 zamenja z PEHD d 110.   

Izdelan je ločen popis za izvedbo gradbenega dela za zamenjavo vodovodnega cevovoda v 
dolžini 150m. 

Izvedba gradbenih se razpiše skupaj z izvedbo obeh hodnikov za pešce in mini krožnim 
križiščem. 

 
 

8.5     METEORNA KANALIZACIJA 

V vozišču ceste A poteka obstoječa meteorna kanalizacija, ki ostane nespremenjena, ker na 
tem delu ni nobenih ukrepov na vozišču. 

V območju ceste B ni obstoječe meteorne kanalizacije. Predvidena meteorna kanalizacije je 
vrisana v zbirno situacijo komunalnih vodov in gradbeno situacijo z odvodnjavanjem. 

 
 

8.6     ELEKTRO VODI 

V območju predvidenega mini krožnega križišča se nahajajo elektro NN in SN vodi. Ureditev 
EEO na območju rekonstrukcije križišča, ki se predela v mini krožno križišče obsega: 

- rekonstrukcijo dela SN KB 20 kV Pesnica I.C. 2 – I.C. 1 (k-792), 
- rekonstrukcija dela SN KB 20 kV Pesnica – Pesnica I.C. 2 (k-860) ter, 
- rekonstrukcijo dela NNO 230/400 V TP 20/0,4 kV Pesnica ind. cona (t-669), izvoda I-02 in I-08 . 

Z izgradnjo voziščne konstrukcije se posega v navedene elektro vode, zato je izdelan načrt 
zaščite in prestavitev elektro NN in SN vodov. 

Gradbeni del zaščite in prestavitev izvede gradbeni izvajalec, ostala dela izvede vzdrževalec 
Elektro Maribor. 

Izvedba gradbenih se razpiše skupaj z izvedbo obeh hodnikov za pešce in mini krožnim 
križiščem. 
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8.6.1 REKONSTRUKCIJA DELA SN 20 KV OMREŽJA 

Obstoječi SN KB 20 kV Pesnica I.C. 2 – I.C. 1 (k-792) je izveden s kabli tipa NA2XS(F)2Y 
1×150 RM/25 12/20 kV, povezuje obstoječo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Pesnica ind. 
cona (t-669) in obstoječo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Pesnica ind. cona 2 (t-767). 
Obstoječi SN KB 20 kV Pesnica – Pesnica I.C. 2 (k-860), izveden s  kabli tipa NA2XS(F)2Y 
1×150 RM/25 12/20 kV, povezuje obstoječo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Pesnica (t-
669) in obstoječi SN DV 20 kV Rošpoh 2 – Pesnica 1 (d-014).  

Predvidena je prestavitev dela trase obstoječih SN kablovodov, ki potekata preko območja 
predvidene rekonstrukcije križišča in izgradnje pločnika v industrijski coni Pesnice. 

Trasa predvidene prestavitve obstoječih SN kablovodov poteka po parcelah št. 603/1 in 603/3, 
obe k.o. Ranca (0606) ter po parcelah  1137/1, 573/1, 573/5 in 573/7, vse k.o. spodnje 
Dobrenje (0605). Potek trase SN kablovoda je razvidna iz risbe K-7042. 

Osnovni podatki o obstoječih SN daljnovodih: 

 

 

 

 
Predvidena glavna dela: 

- zakoličba trase in obst. vodov, 
- izvedba obeh novih SN 20 kV kablovodov, 
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- ureditev zemljišč v prvotno stanje. 
 

8.6.2 REKONSTRUKCIJA DELA NN 0,4 KV OMREŽJA 

Obstoječa kablovoda NN KB 0,4 kV NN izvoda I-02 Termotrans ter NN KB 0,4 kV NN izvoda I-
08 Povezava T-767 (oba napajana iz TP 20/0,4 kV Pesnica ind. cona (t-669)) potekata po 
območju ureditve pločnika ter rekonstrukcije križišča v industrijski coni Pesnice.  

Predvidena je prestavitev omenjenih NN kablovodov na območju predvidene ureditve pločnika 
ter rekonstrukcije križišča.  

 
Osnovni podatki o obstoječih NN kablovodih: 

 

Predvidena glavna dela: 

- zakoličba trase in obst. vodov, 
- izvedba cevne kanalizacije, 
- polaganje NN zemeljskih kablovodov, 
- demontaža dela obstoječega kabelskega NNO, 
- ureditev zemljišč v prvotno stanje. 

 

 
 

9.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Izdelane so situacije prometne opreme in signalizacije. 

 
 

9.1  PROMETNI ZNAKI 

Na območju priključkov se predvidi postavitev prometnega znaka 2102 (Stop) pred 
vključevanjem na lokalno cesto. Prometna situacija je prikazana v grafičnih prilogah G.103. 

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 

Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromatične lastnosti prometnih 
znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Življenjska doba znakov mora znašati 
najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih cevi 
dolžine 1.0 m in cevi Ф 30 cm. Uporabi se stebre iz vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. Barva 
ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska). 

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska pločevina za podlago 
znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zaščiteno z vročim 
cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale. 

Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008. 
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Velikosti prometnih znakov 
 
 

9.2  OZNAČBE NA VOZIŠČU 

Prehod za pešce se izvede v širini 4.0 m Prehod je izveden z dvokomponentno hladno plastiko 
(npr. Signodur G ali Signodur roll premix). 

Označbe na vozišču v območju krožnega križišča in prehodov za pešce so debelo-slojne in 
izvedene strojno z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 
dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 3 mm skladno s tehničnimi pogoji upravljavca 
državnih cest. 

Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah Koeficienta 
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo: 

• RL nočna vidnost v suhih razmerah ≥ 200 mcd/luxm2 R4 

• RW nočna vidnost v mokrih razmerah ≥ 50 mcd/luxm2 RW3 

• QD dnevna vidnost v suhih razmerah ≥ 100 mcd/luxm2 Q2 

• Drsnost (SRT) ≥ 45 S1 

• Faktor svetlosti β ≥ 0.40 B3 

 
 

9.3  PROMETNA OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI 

V območju obdelave ni obstoječe ali nove predvidene opreme za zagotavljanje preglednosti. 
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9.4  PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

Oprema za vodenje prometa je namenjena optičnemu vodenju vozil in omogoča boljši pregled 
nad robom cestišča in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti.  

Opremo za vodenje prometa sestavljajo: 

• smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter), 

• odsevniki na odbojniku varnostnih ograj. 

Opremo za vodenje prometa ni predvidena. 
 
 

9.5  PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 

Na območju obdelave ni obstoječe ali novo predvidene opreme za zavarovanje prometa. 
 
 

9.6  TAKTILNE OZNAKE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 

Na območju prehoda za pešce je predvidena izvedba taktilnih oznak za slepe in slabovidne.  

V območju prehoda za pešce je pred klančino izvedeno obvestilno polje čepaste strukture.  

Vodilni obvestilni pas vodi preko prehoda in v nadaljevanju preko obvestilnih polj v smeri 
pločnika. 

 
 

  
 
 

9.7  UMIRJANJE PROMETA 

Na priključnem zahodnem kraku lc. 310101 je predvidena izvedba trapezne ploščadi za 
umirjanje prometa. Trapezna ploščad je dolžine 4,5m, dvignjena 12cm (v višino robnika hodnika 
za pešce) s priključnima rampama v dolžini 2m (6% vzdolžni sklon).     
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10.0 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Dela se bodo odvijala pod polovično zaporo vozišča.  

Polovične zapore za izvedbo hodnika za pešce ob cesti A in B  je treba skrbno načrtovati.  

Izvedba mini krožnega križišča zahteva ločitev v več faz, kar zahteva večje število menjavanja 
in premeščanja polovične zapore. 

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati 
predvsem naslednje pogoje: 

• ukrepi za zaščito podtalnice, 

• varovanje okoliških rastlin in živali, 

• stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel, 

• minimalno povišanje hrupa na gradbišču; 

• ukrepe za izvajanje varstva pri delu: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, (UL RS 30. 07. 
1999); Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (UL RS 27. 12. 2001) in Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne 
opreme (Ur. l. RS št. 101/04); 

• ukrepe za zaščito zraka (hrup, prah, dim), 

• zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 

• ukrepi za zavarovanje brežine pred erozijo in 

• ukrepi za zaščito brežine pred poplavami. 
 

V kolikor izvajalec predlaga drugačne rešitve ali uporabi drugačne materiale glede na 
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeležence pri gradnji. 

 
                    

  


