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T.1.1.1.  Opis lokacije; splošno o projektu

Predmet dokumentacije je izdelava projekta za  ureditev DKP 015-1  Celje — 
Šentjur pri Celju v območju Mestne občine Celje, Občine  Štore  in Občine  
Šentjur.
Projekt vsebuje ureditev kolesarske povezave z odvodnjavanjem vozišča, 
preureditev tangiranih komunalnih vodov in cestne razsvetljave, potrebnih 
premostitvenih prvin preko potokov in treh počivališč z akolesarje s potrebno 
urbano opremo

T.1.1.2.1          Opis objekta

Predvidena je  ureditev DKP 015-1  Celje — Šentjur pri Celju v območju Mestne 
občine Celje, Občine  Štore  in Občine  Šentjur. Predhodno  je bila izdelan Idejni 
projekt 11/15 »Ureditev državne  kolesarske povezave na  relaciji Celje — Štore 
— Šentjur — objekt DKP — 015, odsek Celje — Štore — Šentjur «, ki ga je 
izdelalo podjetje Navor projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o., Ulica XIV. 
Divizije 12, 3000 Celje, julij 2015. Skladno s predhodno izdelanim Idejnim 
projektom št. 11/15, julij 2015 je trasa kolesarskih povezav razdeljena na 13 
podosekov, in sicer: 

   1.    Pododsek  v dolžini 194,78 m je obdelan v dveh variantah: 
           a.  Varianta 1, ki predvideva ureditev obstoječega podhoda pod železniško
           progo z vzpostavitvijo mešane  površine za kolesarski in peš  promet  in 
           prečkanjem Teharske ceste LC   038893. 
               
           Kolesarska povezava  poteka po obstoječi javni cesti. 

           b.  Varianta 2, ki predvideva ureditev novega  podhoda   pod železniško
                progo  z  vzpostavitvijo površine za  kolesarski in peš promet  ločeno  od
                motornega prometa. 

               Predvidena je novogradnja  podhoda pod železniško progo. 

    2.   Pododsek  je obdelan v dveh variantah: 
          a. Varianta 1 v dolžini 273,17  m, kjer trasa kolesarske povezave zavije proti 
             vzhodu,  predka visokovodni zaščitni zid in poteka ob brežini Voglajne. 

             Kolesarska  povezava poteka izven območja javnih cest. 

          b. Varianta 2 v dolžini 345,92  m, kjer trasa kolesarske povezave zavije proti 
             zahodu  in poteka med razbremenilnikom   kanala GZ-2 in železniško
             progo. Za črpališčem trasa zavije proti Voglajni, kjer se V1 in V2 združita. 

             Kolesarska  povezava poteka izven območja javnih cest. 
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3. Pododsek je obdelan  v eni varianti in se v skupni dolžini 2.042,79 m  
nadaljuje ob  Voglajni,  prečka reko Hudinjo (premostitev  Hudinja), poteka 
med  reko Voglajno  in železniško progo, prečka reko Voglajno (premostitev 
Voglajne 1) poteka po obstoječem  visokovodnem   nasipu in se zaključi na 
križanju osi DKP in Teharske ceste — LZ 036351 z obojestransko  
navezavo  na LC JP536391 (križišče 2). 

             Kolesarska  povezava do  premostitvenega  objekta  Voglajna  1 poteka
             izven območja javnih cest. 
             Od   premostitvenega objekta Voglajna 1 do križišča 2 kolesarska
             povezava poteka ob lokalnih javnih cestah. 

4. Pododsek je obdelan  v eni varianti in se v skupni dolžini 1.058,46 m
 nadaljuje od     križišča 2. Potek DKP je skoraj v celoti predviden v mešanem 
prometu in se  konča na   prečkanju obstoječe cevi za hladilno vodo železarne 
Štore. 

             Kolesarska  povezava poteka v območju javne  ceste 912521  NAD
             STOLARNO (ROZMAN). 

5. Pododsek je obdelan v eni varianti v skupni dolžini 739,31 m, s pričetkom
 predkanja     obstoječe cevi za hladilno vodo železarne Štore in koncem   poteka  
DKP v    mešanem     prometu  preko obstoječ premostitve čez Voglajno — 
Godčev most. 

             Kolesarska  povezava poteka izven območja javnih cest. 

       Pododsek je obdelan v eni varianti v skupni dolžini 354,27 m od Godčevega
      mostu,  preko,  po območju  železarne Štore, mimo deponije do brežine 
       Voglajne  in se priključi  na obstoječ dovoz iz vzhoda  do obrtnih objektov
       lociranih med železnico in Voglajno. 

             Kolesarska  povezava poteka izven območja javnih cest. 

7. Pododsek je obdelan v eni varianti v skupni dolžini 823,85 m in poteka na
 območju ob     obrtnih objektih, vzporedno z železniško progo Zidani  Most — 
Maribor in industrijskim     tirom, prečka industrijski tir in blezarsko cesto — 
LC412011. 

            Kolesarska   povezava poteka  v    območju javne ceste   912421
            DEPONIJA STAREGA   2ELEZA   in 912411  RIBIŠKI  DOM. 

8. Pododsek  je  obdelan v eni varianti  v  skupni dolžini 257,11  m in  poteka
   ob     železniškem  tiru do  prečkanja Voglajne  (Voglajna 2) in  se ob ureditvi  
podpornih  konstrukcij konča na dnu opuščenega kamnoloma. 

            Kolesarska   povezava poteka izven območja javnih cest. 
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9. Pododsek je obdelan v  eni varianti v skupni dolžini 799,93 m, s pričetkom 
na dnu    opuščenega    kamnoloma, poteka  do črpališča v naselju Draga, 
poteka po  obstoječem   visokovodnem   nasipu, se prikljudi na obstoječo   
cesto JP 912061  in  v    mešanem   prometu  poteka do križanja z lokalno 
cesto LC 412020. 

                                                                                   
                Kolesarska   povezava  delno  poteka   izven  območja javnih  cest ad
                dna  kamnoloma  do  JP 912061  MOST-DRAGA-KR12.JEL. 

                Kolesarska   povezava  poteka   po javni  cesti JP  912061      MOST-
                DRAGA- KR12.JEL.  do križišča LC 412020 KOMPOLE   —  OPOKA. 

10.Pododsek je obdelan v eni varianti v skupni dolžini 1.192,11 m poteka ob
 Voglajni ob robu kmetijskih zemljišč, prečka 2ikovski potok,  Voglajno (Voglajna  
3), poteka ob železniškem  tiru in se konča na LC 412071 LC    MOSTE-
ZAGABER. 

                Kolesarska povezava poteka izven območja javnih cest. 

    11.   Pododsek je predviden v dveh variantah: 
             a. Varianta 1 je obdelana v  Idejnem  projektu št. 11/15, julij 2015.
                 Kolesarska povezava v skupni dolžini 1.213,04 m poteka od LC  LC
                 412071  po  poljski poti ob železniškem  tiru, prečka desni pritok
                 Voglajne in se zaključi v nivojskem prehodu z železniško progo. 

                Kolesarska povezava poteka izven območja javnih cest. 

             b. Varianta 2 zajema ureditev izvennivojskega prečkanja LC LC412071,
                 ureditev DKP  po poljski poti na desni strani železniškega tira ter 
                 navezavo na odsek 12, ki se po predhodno izdelanem Idejnem projektu
                 11/15, julij 2015 ne spremeni. 

                Kolesarska  povezava poteka  izven območja   javnih cest (razen  v 
                obmodju podhoda pod  železniško progo). 

12.Pododsek je  obdelan v eni  varianti v skupni dolžini 1.168,01 m  od
 obstoječega nivojskega prečkanja poteka po poljski poti in se konča pri prečkanju 
dovozne ceste (Ljubljanska cesta 20 in 21 v Šentjurju). 

                Kolesarska povezava poteka izven območja  javnih cest. 

    13.   Pododsek je obdelan v dveh variantah: 
             a. Varianta 1 v dolžini 808,07 m poteka  od  dovozne poti med  glavno 
                 državno cesto G2-107 in železnico Zidani Most — Maribor. Prvih cca
                175 m  poteka po vznožju obstoječega nasipa  in se približa in predi G2-
                107 ter se zaključi na avtobusni postaji Šentjur. 

                Kolesarska povezava poteka  deloma izven  območja javne ceste,
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                deloma pa v  območju javne ceste (G2-107). 

             b. Varianta 2 v dolžini 808,07 m poteka po dovozni poti, ob glavni državni 
                  cesti G2-107, jo preči ter se zaključi na avtobusni postaji Šentjur. 

                Kolesarska povezava poteka v območju javne  ceste (G2-107). 

Skladno s   predhodno izdelanim   Idejnem projektu št. 11/15, julij 2015 je 
predviden potek državne kolesarske povezave  deloma v mešanem   režimu za 
promet  pešce in kolesarje, deloma v mešanem   režimu kolesarjev z motornim    
prometom in deloma kot  povezava rezervirana za kolesarski promet, kjer je na 
določenih delih povezave omogočen dovoz na kmetijske povrtine o1  dovoz do 
obstoječih objektov. Na obravnavani trasi so locirana naslednja križišča: 

        Križišče 1 — Prečkanje Teharske ceste (LC 036361). 
        Kri2i§če 2— Prečkanje Teharske ceste (LZ 036351)  in priključitev na JP 
                             536391. 
        Križišče 3 — V območju križišča 3 poteka DKP v  mešanem prometnem          
                             režimu po cesti JP 912521  in zavije na dovoz k objektu na
                             naslovu Nad Stolarno 2.         
         Križišče 4 — Priključitev DKP na servisni dovoz k železarni. DKP preide iz
                              površine rezervirane za kolesarski promet v mešan prometni 
                              režim. 
        Križišče 5 - Prikljuditev DKP na manipulativno površino železarne. DKP
                          preide iz površine  rezervirane za kolesarski promet v mešan 
                          prometni   režim z notranjim prometom  železarne. 
        Križišče 6 - Na  območju prečkanja industrijskega tira je predviden ukrep
                          deviacije kolesarske poti. 
        Križišče 7- Križanje 2elezarske ceste (LC 412011). 
        Križišče 8- Priključitev na JP 912061 v naselju Draga. 
        Križišče 9- Prečkanje LC 412021 pri mostu na Opoki. 
        Križišče 10- Prečkanje LC 412071. 
       Križišče 11 - Predvidena ureditev križišča vsebuje priključitev nekategorizirane
                            ceste P0  kateri poteka DKP na LC 396192 in prečkanje dvotirne
                            železniške proge Zidani most - Maribor. 
       Križišče 12- DKP  prečka dovoz v objektom na naslovih Ljubljanska cesta 20
                            in 21. 
       Križišče 13- Prečkanje glavne ceste G2-107. 

Premostitvene konstrukcije: 

Načrtovana  DKP poteka na bregu   vodotoka Voglajna (v Mestni občini Celje in 
Občini Štore) oziroma po njeni dolini (v Občini Šentjur, zato od Celja do Šentjurja 
večkrat prečka Voglajno oz. preči njene pritoke in sicer: 

       vodotok Hudinja z novo premostitvijo v Celju, 
       vodotok Voglajna z novo premostitvijo v Celju, 
       vodotok Voglajna z obstojedim (Gotidevim) mostom v Štorah, 
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       vodotok Voglajna z novo premostitvijo v Štorah, 
       vodotok 2ikovski potok z novo premostitvijo v Prožinski vasi, 
       vodotok Voglajna z novo premostitvijo v Prožinski vasi, 
       cevovod hladilne vode za železarno Štore, ker se obstojeda premostitev 
        nadomesti z novo premostitvijo. 

Skladno s potekom trase je predvidena ureditev naslednjih premostitvenih 
konstrukcij: 
    1. vodotok Hudinja v km   0+920,93 - V1 oz.  0+993,69 - V2, kjer je predvidena nova 
       premostitev skupne dolžine razpona 48,80m 
    2. vodotok Voglajna  v km 1+998,10 - V1 oz.  2+070,85 - V2, kjer je predvidena nova 
       premostitev svetlega razpona 26,90m 
    3. premostitev cevovoda hladilne vode v  km 3+625,70 - V1 oz. 3+696,28 - V2, kjer je 
       predvidena nova premostitev - zamenjava obstoječe prometno neustrezne
       premostitve. 

4. vodotok Voglajna v km 4+308,51 - V1 oz. 4+381,26- V2, kjer je obstoječa 
premostitev    t.i. Godčev most 

    5. vodotok Voglajna  v km 5+558,38 - V1 oz.  5+631,14 - V2, kjer je predvidena nova 
       premostitev skupne dolžine 79,26m 
    6. 2ikovski potok v km  6+989,67 -  V1  oz. 7+062,43 -  V2, kjer je predvidena nova 
       premostitev svetlega razpona 10m 

7. vodotok Voglajna v km  7+523,97 - V1 oz.  7+596,73 - V2, kjer je 
predvidena nova premostitev 26,90m 

Prepusti 

Predvidena trasa kolesarske poti prečka več stalnih in nestalnih manjših pritokov 
Voglajne, za 
katere je bilo treba predvideti nove oz. preveriti obstoječe prepuste. 

Oporni zidovi 

 Na dveh   območjih obravnavane   trase je predvidena zaščita vkopne  brežine s   
podpomimi konstrukcijami, in sicer: 
       -  V bližini objekta na naslovu Nad stolarno 2 je oporni zid je višine 1.5m, s 
        širino krone  0.5m. Predvidena dolžina opornega zidu je 45m. 
- na levem bregu  Voglajne za premostitvijo Voglajna 2. Oporni zid se začne ob 
levem  oporniku premostitve Voglajna 2. Predviden oporni zid je višine 2.5-3.5m, s 
širino krone 0.5m. Skupna predvidena dolžina opornega zidu je tako cca. 165m. 

KOMUNALNI     IN ENERGETSKI     VODI 

 Na poteku trase so locirani in evidentirani sledeči komunalni in energetski vodi: 

        Električni vodi : traso predvidene DKP prečkajo električni vodi visoke, srednje in
                                 nizke napetosti, upravljalcev Elektro Celje, Petrol Energetika in ELES 
        Plinovodi: traso  predvidene  DKP prečkajo  plinovodi upravljalcev Energetika Celje, 
                        Ardiaplin, in Petrol Energetika 
        Vodovod : traso predvidene  DKP prečkajo  vodovodi  upravljalcev VO-KA Celje in
                        JKP  Šentjur 
        Vodi tehnološke  vode:  traso  predvidene DKP   prečkajo vodi tehnološke  vode,  ki
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                                             oskrbujejo železarno in zagotavljajo gasilno vodo za območje
                                            plinskega terminala 
        Kanalizacija : traso predvidene DKP prečka kanalizacija, ki je v upravljanju
                              upravljalcev  VO-KA Celje in JKP  Šentjur 
        Elektronske komunikacUe:  traso predvidene   DKP  prečkajo telekomunikacijski
                                 vodi,  upravljalcev Telekom Slovenije, Telemach in Petrol Energetika. 

T.1.1.3. Usmeritev za ureditev

V načrtu KA so smiselno upoštevane usmeritve naročnika in projektanta cestnega 
objekta. Pri saditvi se uporablja raba lokaciji primerne drevesne. Pri ureditvi 
zunanjih površin se zagotovi in uredi pestro ponudbo vizualnih pogledov, tako na 
objekt kot tudi iz njega.

Projekt za izvedbo se izdeluje na osnovi naročila Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo in Projektne naloge (št.37154-3-2013, datum 21.3.2017). 

Predhodno  je bila izdelan Idejni projekt 11/15 »Ureditev državne  kolesarske 
povezave na  relaciji Celje — Štore — Šentjur — objekt DKP — 015, odsek Celje 
— Štore — Šentjur «, ki ga je izdelalo podjetje Navor projektiranje, storitve in 
raziskave, d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje, julij 2015. Skladno s 
predhodno izdelanim Idejnim 
projektom št. 11/15, julij 2015

T.1.1.4. Koncept ureditve

UREDITEV KOLESARSKEGA POČIVALIŠČA

Kolesarska počivališča so zasnovana tako, da sovpadajo z okolico. Elementi 
opreme kolesarskega počivališča so sestavljeni iz kombinacije lesa, železa, 
kamna (betona), ... Pri izdelavi naj se v čim večji možni  meri  uporabljajo lokalno 
dostopni materiali ter pri oblikovanju vključijo lokalne posebnosti  oziroma 
značilnosti. Prav tako naj se pri oblikovanji in izdelavi vključijo ukrepi za 
preprečevanje vandalizma  nad urbano opremo. 

Širina parkirnega mesta (razdalja med stojali) naj bo od 0,80 do 1,20 m. Globina 
parkirnega mesta  pri  poševnem parkiranju pa najmanj 1,45 do 1,70 m, pri 
pravokotnem  2,00 m in pri  obojestranskem parkirišču s prekrivanjem  prednjih  
koles najmanj 3,20 m. (Pravilnik o kolesarskih površinah, 44. člen). 

Klop na kolesarskem počivališču je lesena (lahko v kombinaciji z železom), 
okvirne dimenzije klopi so  2 x 0,45 m. Prav tako je predvidena lesena  miza (lahko 
v  kombinaciji z železom), okvirnih dimenzij 2 x 0,65  m. Zabojnik za ločeno 
zbiranje  odpadkov naj  omogoča ločevanje  odpadkov (embalaža, mešani 
komunalni  odpadki, opcijsko: steklo in papir). 

Velika  počivališča so predvidena za daljše postanke.  Kolesarjem poleg  počitka 
nudijo tudi informacije o nadaljnjih kolesarskih poteh, o kolesarskih  povezavah v  
bližini, kulturnih ter naravnih znamenitosti, zato se  na velikih kolesarskih 
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počivališčih postavi tudi informacijska tabla. Informacijska tabla lahko prikazuje  
celotno etapo  kolesarske poti ali zgolj odsek v posamezni  občini. 

Oprema kolesarskega počivališča:
1. 1x miza,
2. 2x klop,
3. 1x zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, 
4. 1x pitnik za vodo, 
5. 3x nasloni za kolo (6 koles), 
6. 1x informacijska tabla, 
7. orodje za popravilo koles s stojalom (opcija) in
8. info point na sončne celice (opcija). 

Predvidena površina  velikega počivališča, ki zagotavlja postavitev predvidene 
opreme, je cca 35 m2. 

UREDITEV ZASADITVE

Na vsakem počivališču se zasadita dve drevesi srednje velikosti, ki se v svoji 
optimalni velikosti zarasteta in tvorita kompaktno senco.
                      
  

T.1.1.5. Členjenost obcestnega  prostora  

Ker je členjenost obstoječega okolja pestra se na kolesarski povezavi ne pojavljajo 
intervencije zasaditev.
Pri kolesarskih počivališčih se zasadita dve srednje veliki drevesi in tako poudarita 
lokacijo za počitek.
                         

T.1.1.6. Rastne in druge razmere, ki vplivajo na rešitev  

Rastne razmere bodo odvisne od kvalitete in debeline plasti rastnega substrata, 
zemljine, ki bo nanešena na gradbeno dokončane površine. 
Količina in razporeditev naravnih padavin v tem okolju nista problematični, zato 
saditev na daljši rok ni pogojena z zagotavljanjem zalivalnega sistema.
            

T.1.1.7. Načrt zasaditve    
 
Načrt zasaditve je prikazan na risbi 05, 06, 04, 07. Z grafičnimi simboli, krožci so 
prikazane posamezne sadike drevja. Osnovne odmike sadilnih osi drevnine od 
roba urejenih površin ali posameznih delov objekta se odčita iz tlorisne situacije, 
saj so zasajeni elementi prikazani v realni legi in obsegu.
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T.1.1.8. Izbor rastlin za saditev   
  
Izbor drevnine zajema rastline, ki so prilagojene mikroklimatskim in rastiščnim 
razmeram. Znotraj območja  urejanja uporabljamo obstoječo drevesno vrsto, sorta 
pa je prilagojena mestnim razmeram in dimenzijam prostora.
                     

T.1.1.8.1. Drevesne  vrste 

vrsta                                                            kvaliteta      velikost     koreninska gruda
 Drevje:

Aesculus carnea ,Briotii,                            DD           18 - 20                 KG             
rdečecvetni divji kostanj  

  Legenda 
  DD —   drevoredno drevo 

T.1.1.9. Način in pogoji saditve   

Saditev vegetacije se opravlja v sezonsko  določenem terminu,  ki je določen za 
posamezne vrste rastlin. Saditev se prične, ko so končana vsa zemeljska in 
gradbena dela, ki bi lahko poškodovala razvoj vegetacije. Pri saditvi je treba 
upoštevati predvideno sadilno razdaljo ter gostoto zasajanja sadik, ki je odvisna od 
vrste in velikosti posamezne rastlinske vrste. Čas izvajanja saditvenih del naj se 
prilagodi poteku gradnje, načeloma se sadi, ko so objekti tik pred prevzemom.        

Odmiki, kvaliteta sadik 

Minimalni  odmik centra sadik od komunalnih vodov  znaša  2 m. Višina nastavka 
krošnje mora  za drevoredne sadike znašati min  2 m. Predpisan  obseg  debla za 
drevoredne sadike je 18 — 20 cm, merjeno   100 cm nad tlemi. Krošnja  mora  biti 
formirana, z deblom, potegnjenim skozi krošnjo kot glavna veja. b                      

T.1.1.9.1. Sadilna mesta in medsebojne razdalje 

Za konkretni primer je izbran kvalitativni način saditve, kjer je uporabljeno manjše 
število močnejših drevesnih sadik.
Na risbi so prikazane površine za zasaditev s posameznimi rastlinami in 
številčnost glede na površino.
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T.1.1.9.2. Postavitev količkov za oporo in potrditev  

Drevnina bo ogrožena zaradi prometa, zato jo je treba trdno zasidrati s štirimi 
nekoliko poševno postavljenimi koli premera 8 cm. Uporabijo se kotlovsko 
impregnirani oporni koli. V sadilnih jamah je treba pred  sajenjem zabiti navpične 
kole najmanj 50 cm globoko v nezrahljano zemljo, zunaj dosega  koreninske 
grude. Segajo naj največ 10 cm in najmanj 25 cm pod višino krošnje.  Drevesa  se 
privežejo na kole z vezivom iz organskega materiala.Zaradi povezave rastlin in  
zasidranja ne sme priti do poškodbe ali odrgnine na lubju. Vez je potrebno na kolih 
zavarovati pred drsenjem. 

T.1.1.9.3. Obdelava  korenin in krošnje 

Sadike se med  prevozom  in delom ne smejo izsušiti. Pred sajenjem je treba 
korenine sadik brez grude obrezati z ostrim rezilom, ustrezno posamezni  vrsti. 
Poškodovane  dele rastlin je treba odstraniti in poškodovana mesta gladko 
obrezati; poškodovana   mesta  pri drevninah s premerom > 3 cm je treba 
premazati z zdravilnim premazom. 

T.1.1.9.4. Saditev  

Pri določitvi časa sajenja je treba upoštevati posebnosti posamezne vrste. 
Listopadno drevnino  se praviloma  sadi v času mirovanja. Drevnino  se praviloma 
presaja s koreninsko grudo. Minimalni premer   koreninske grude  je enak 
trikratnemu  obsegu debla merjenega  1 meter nad  tlemi.  Gruda mora biti 
kompaktna. Pri sajenju se korenine  pusti v njihovem naravnem  položaju. Globino 
sajenja je treba prilagoditi vrsti rastline. Praviloma se rastline sadi tako globoko, 
kot so bile zasajene prej. Upoštevati je treba sesedanje tal. Oblikuje se  zalivalna 
kotanja, ki naj bo širša od razpona korenin in nagnjena proti deblu. 

T.1.1.10. Pogoji za nabavo, prevzem  in skladiščenje  

Sadike  morajo  biti v procesu nabave in zasaditve primerno oskrbovane.  Ne sme 
se jih izpostavljati soncu,  suši ali daljšemu skladiščenju ob objektu. 
Količke  in trakove za privezovanje nabavlja izvajalec zasaditve. Priporočljiva je 
dobava in prevzem sadik tik pred saditvijo. Tako se izognemo stroškom  
skladiščenja in poškodbam  sadik. 
                       

T.1.1.10.1. Nabava  sadik in gnojila 

Načeloma morajo biti pogoji za nabavo, dostavo, prevzem in skladiščenje sadik na 
objektu do časa saditve skladni z veljavnimi  predpisi in drevesničarsko prakso.
Obseg debla dreves za posamično saditev je navaden v predizmerah.
Za polnjenje sadilnih jam se uporabi primerno rodovitna prst.
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Neposredno v bližini koreninskega spleta se uporabi substrat A, pri katerem znaša 
delež organske mase  od 2 do 4 masnega  %. Po Uredbi o  obdelavi  biološko 
razgradljivih odpadkov (2008) je zaželeno, da bi bil kompost I. razreda  okoljske 
kakovosti narejen iz 50% lubja, ker je tak bolj stabilen. Delež peščenih delcev 
(zrna, debeline 0,063-2,0   mm) naj bo večji od 35 masnih  %,  delež zrn  debeline  
med 32 in 45 mm  pa do   10 %  mase. 
Pod   pohodnimi površinami  se vgradi substrat B, ki je samonosen in se ga lahko 
prekrije s tlakom. Delež  peščenih delcev  (32 —45 mm)   v substratu B znaša do 
10%  mase,   delež organske mase manj  kot 2%   mase. Substrat se vgrajuje v 
plasteh od 30 do 50 cm. Pod  pokritimi površinami  mora biti substrat zgoščen, da 
na površini dosega zgoščenost med  40 in  60   MN/m2. Stopnja zgoščenosti 95  
—  100% se  ne sme preseči. Temu   substratu ni treba izpolnjevati določil za 
stabilnost proti mrazu. V substrat se ne dodaja gnojil. Drevje se dognojuje v dobi 
vraščanja in razvoja vsaj 15 let po saditvi pred   začetkom brstenja. Uporabljajo se 
gnojila s kontroliranim sproščanjem hranil. Na trikrat 
presajeno  drevo se  dodaja 100 g gnojila na sezono. Kislost substrata naj bo med 
5,5 in 7,9 pH. Količina soli v substratu ne sme presegati 150 mg/I 00g. 

T.1.1.10.2. Dostava in prevzem  sadik 

Sadike drevja se pripelje na lokacijo saditve na dan zasaditve.

T.1.1. 11. Projektantski nadzor

V  času izvedbe krajinske ureditve je nujen projektantski nadzor diplomiranega 
inženirja krajinske arhitekture. Projektant predlaga tedenske  sestanke na objektu 
z izvajalcem zasaditve in usklajevanje tekočih težav. V času izvedbe  je odgovorni 
projektant na voljo izvajalcu in investitorju za vsa dodatna  vprašanja.  Predviden 
obseg ur za projektantski nadzor je 5 ur. 

T.1.1.12. Garancija 

Izvajalec prevzame garancijo, če  prevzame vzdrževanje za  dobo najmanj dveh 
let. V tej dobi mora odstraniti pomanjkljivosti, ki so nastale pri izvedbi (neprimerne 
sadike) in ostale nepravilnosti. Normalni izpad  sajenja je do 5 % v primeru, da 
izvajalec po saditvi vzdržuje nasad. Pri garanciji se upošteva normalna  škoda 
zaradi  normalnih mrazov  z nadomestitvijo pozeblih sadik. Zaradi nenormalnih  
razmer  nastala škoda (brez snega, dolgotrajna suša, dolgotrajna snežna odeja, 
zima brez snega, dolgotrajni mraz z nizkimi temperaturnimi) pade v breme  
naročnika. V slučaju spora glede višje sile odloča kmetijska zdraystvena 
organizacija ali oddelek za varstvo rastlin. 

T.1.1.12.1. Končni  prevzem 

Nasadi drevnin  so pripravljeni za prevzern, ko je zagotovljeno, da so se uspešno 
prijeli. 
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Da so se nasadi  uspešno prijeli, lahko vidimo praviloma od zadnje tretjine junija 
dalje na odgnanih mladikah. Pri površinskih nasadih iz pokrovnih grmovnic, ki 
pokrivajo tla, je dopusten izpad 5% vseh sadik, da deluje nasad kljub izpadom 
optično sklenjen. Prevzem  potrjujejo izvajalec, investitor in odgovorni projektant. 

T.1.1.13. Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin 

Zasaditev se vzdržuje po priporočilih in smernicah izvajalca. Zaželen je naslednji 
režim vzdrževanja: 
   •   Površino okoli  drevesa je treba vsaj prvi dve leti ohranjati brez zarasti; 
   •    dognojevanje z mineralno  organskimi gnojili pivi dve rastni dobi, 
   •    redno oblagovanje mladega drevesa za oblikovanje in dvig in čiščenje 
krošnje. 

Priporoča se vsaj dvoletno vzdrževanje izvajalca, v nasprotnern primeru ni 
mogoče prevzeti garancije zasaditve. 
Po saditvi drevnine je treba zagotoviti redno zalivanje in gnojenje ter intenzivnejšo 
oskrbo vsaj prvi dve leti po saditvi v času vraščanja, redno je treba očistiti in 
razpleveliti zalivalni kolobar, dopolnjevati zastirko ter preverjati oporne količke in 
manšeto.
Zagotoviti je treba redno vzdrževalno in oblikovno rez drevnine. Večino obstoječih 
cvetočih drevnin ni potrebno obrezovati.
Ob znakih poškodb, posledic naravnih katastrof (veter, toča, dež, snegolom, žled) 
in/ali bolezni je treba nujno zagotoviti oceno certificiranega arborista in predlog 
arborističnih ukrepov ter ustrezno čimprej sanirati stanje. 
Čez vse leto se odstranjuje odpadlo liste, odpadle veje, po potrebi tudi ostanke 
cvetov in plodov. Redno se odstrnjuje vse odpadke z zelenih površin.
Za potrebe vzdrževanja varne javne zelene površine je treba izvajati redne 
preglede stanja zelenih površin:

 redni letni arboristični pregledi,
 specialistična sanacija ob večjih poškodbah drevnine.

Zelene površine se vzdržuje tekom celega leta, po časovnici:

redna košnja trate (minimalno 10x), odstranjevanje plevelov, zračenje trate, 
grabljanje listja, po potrebi zalivanje, zaščita pred boleznimi in škodljivci,
po potrebi dopolnitev substrata, dopolnitev zastirke iz borovega lubja, dopolnilna 
setev travne mešanice, saditev propadlih sadik,
izvajati bolj intenzivno oskrbo v času vraščanja (najmanj 2 leti po saditvi),
izvajati oblikovno in sanacijsko rez žive meje, pokrovnic, grmovnic in dreves,
odstranjevati organski opad (odkos, suhe in bolne veje, listje, suhi cvetovi, plevel) 
in deponirati na za to predvideni lokaciji zunaj obcestnega prostora.

T.1.1.14. Ukrepi za zaščito drevja

Za zagotavljanje varnosti, pogoste  rabe  te površine s strani prebivalcev in 
vzdrževanja  ustreznega    zdravstvenega stanja  dreves  predlagam redne letne    
strokovne preglede stanja  dreves   1x na leto.  Za  vsak pregled je  potrebno 
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pripraviti uradno pisno poročilo kjer je naveden čas pregleda, odgovorna in  
usposobljena oseba ki je pregled opravila, zaznamki  ter priporočila; po   potrebi 
se  priloži tudi foto dokumentacija;  na  podlagi letnega  poročila  se  izvede 
morebitno  dodatno  ukrepanje. 

Odgovorne   osebe  vzdrževalca  površine  (Javne  službe) naj med  letom 
dodatno   kontrolirajo stanje dreves  in ob  morebitnih  večjih  odstopanjih     
(močnem poslabšanju  stanja  zaradi vremenskih   ujm,  večjih odlomih, pojavu 
škodljivcev ali bolezni,...) o tern obvestijo arborista svetovalca. 
Opozarjam,  da  so drevesa živa bitja ter da skozi celotno leto obstaja potencialna 
nevarnost za odlome in zlome  delov dreves ali celo zvrnitev dreves, ki se poveča 
ob  večjih vremenskih ujmah in predvsem ob prihajajočih neurjih (močnejši  piš 
vetra pred nevihto). V primeru obviselih all zlomljenih vej se mora le-te čim prej 
odstraniti. 

Vsa  vzdrževalna  dela  na lesnatih  rastlinah  naj bodo  opravljena  v skladu  z 
Evropskimi navodili  za   obžagovanje dreves   (EAC, 2/2005), smernicami   
sodobne arboristične stroke, v skladu z vsemi pravili varstva pri delu ter v skladu z 
drugo   zakonodajo ter  strokovnimi  smernicami na  tem področju. 
Opozarjam,   da   morajo   drevesa  po   obrezovanju ohraniti  svoj naravni  
habitus!

Ob ureditvi bočnih parkirnih prostorov med linijo obstoječih starejših dreves med 
katerimi so ostrolistni javorji, katalpi in češnja se pred in med gradnjo okolica 
dreves zaščiti (standardi DIN 18920 – Uporaba rastlin pri urejanju zelenih 
površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih 
psegih)

Pri vzpostavljanju novih parkirnih prostorov v neposredni  bližini debel dreves 
(posegi v območju  zaščitne  cone dreves, ki predstavlja tloris drevesne krošnje + 
1,5 m) priporočam, da se izvaja ročni izkop. V primeru poškodovanja drevesnih 
korenin je potrebno le-te ustrezno sanirati. 
V bližini dreves se ne organizira nobene deponije za material z gradbišča.
Drevesa se med urejanjem cestnega prostora v poletnem času zaliva vsak dan.

NA GRADBIŠČU JE POTREBNO PREPREČEVATI

Odtekanje škodljivih materialov za okolje, dolgotrajno deponiranje na koreninskem 
sistemu, nekontrolirane mehanske poškodbe korenin, začasno parkiranje oziroma 
gradbene poti pod drevjem.
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POTREBNI OBČASNI ZAŠČITNI UKREPI

Določitev območja koreninskega sistema drevja, izvedba preprek, da se na 
gradbišču pod drevjem ne deponira ničesar, če je potreba za komunikacijo se 
uredijo konstrukcijske premostitve nad koreninskim sistemom in če so potrebne 
višinske razlike ob drevju se usek izvede strokovno.

STROKOVNE INTERVENCIJE ZA ZAŠČITO

Med gradnjo je potrebno skrbeti za zaščito koreninskega sistema velikih dreves, da 
niso izpostavljene zunanjim vplivom in da imajo dovolj vode ter kisika.

      T. 2.1. - PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

      T. 2.2. -  PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

8970  004.2106 T.1.1.  
KA-10_DKP G15 CELJE-ŠTORE-ŠENTJUR_PZI.doc 18



TL
AK

O
VC

I

2505/9

235.77 235.86

235.77

235.76
235.86

235.90

235.73

235.87

TS6

0.2+12.22

7

,

0

0

3

,

5

0

1

,

5

0

1

,

5

0

4

,

0

0

1

,

5

0

Boštjan VAUDA, u.d.i.k.a.
KA - 1235

ident. št. ZAPS

PZI

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

UREDITVENA SITUACIJA POČIVALIŠČA

CELJE

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15

NA RELACIJI CELJE - ŠTORE - ŠENTJUR

odsek P12

P-2019/07

KA-2019/07

2101

november 2019

Boštjan VAUDA s.p.

KABO-DKP-C

G 05

KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.

Krambergerjeva pot 1, 2250 Ptuj

1:100

8970 0182.00
004.2106 G. 020

utrjena peščena podlaga
naslon za kolesa

set miza in klopi

koši za ločevanje odpadkov

pitnik

srednje veliko drevo - kostanj

informacijska tabla

utrjena peščena podlaga

naslon za kolesa

set miza in klopi

pitnik

koši za ločevanje odpadkov

informacijska tabla

srednje veliko drevo - kostanj



250.08

250.13

250.02

250.60

7,00

3
,
5
0

1
,
5
0

1,50

4,00

1,50

Boštjan VAUDA, u.d.i.k.a.
KA - 1235

ident. št. ZAPS

PZI

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

odsek P 358

P-2019/07

KA-2019/07

2101

november 2019

Boštjan VAUDA s.p.

KABO-DKP-C

KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.

Krambergerjeva pot 1, 2250 Ptuj

utrjena peščena podlaga
naslon za kolesa

set miza in klopi

koši za ločevanje odpadkov

pitnik

srednje veliko drevo - kostanj

informacijska tabla

UREDITVENA SITUACIJA POČIVALIŠČA

ŠTORE

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15

NA RELACIJI CELJE - ŠTORE - ŠENTJUR

1:100

utrjena peščena podlaga

naslon za kolesa

set miza in klopi

pitnik

koši za ločevanje odpadkov

informacijska tabla

srednje veliko drevo - kostanj

G 06

8970 0182.00
004.2106 G. 020



655/1

655/2

7

,

0

0

3

,

5

0

1

,

5

0

3

,

5

0

1

,

5

0

1

,

5

0

4

,

0

0

1

,

5

0

Boštjan VAUDA, u.d.i.k.a.
KA - 1235

ident. št. ZAPS

PZI

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

P-2019/07

KA-2019/07

2101

november 2019

Boštjan VAUDA s.p.

KABO-DKP-C

KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.

Krambergerjeva pot 1, 2250 Ptuj

utrjena peščena podlaga
naslon za kolesa

set miza in klopi

koši za ločevanje odpadkov

pitnik

srednje veliko drevo - kostanj

informacijska tabla

UREDITVENA SITUACIJA POČIVALIŠČA

ŠENTJUR

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15

NA RELACIJI CELJE - ŠTORE - ŠENTJUR

1:100

odsek po P 583

utrjena peščena podlaga

naslon za kolesa

set miza in klopi

pitnik

koši za ločevanje odpadkov

informacijska tabla

srednje veliko drevo - kostanj

G 07

8970 0182.00
004.2106 G. 020



Boštjan VAUDA, u.d.i.k.a.
KA - 1235

ident. št. ZAPS

PZI

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

DETAJL ZASADITVE DREVES

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15

NA RELACIJI CELJE - ŠTORE - ŠENTJUR

P-2019/07

KA-2019/07

2101

november 2019

Boštjan VAUDA s.p.

KABO-DKP-C

KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.

Krambergerjeva pot 1, 2250 Ptuj

1:50

G. 051

G 08

8970 0182.00
004.2106
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Boštjan VAUDA, u.d.i.k.a.
KA - 1235

ident. št. ZAPS

PZI

NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

DETAJL UREDITVE OPREME

UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15

NA RELACIJI CELJE - ŠTORE - ŠENTJUR

P-2019/07

KA-2019/07

2101

november 2019

Boštjan VAUDA s.p.

KABO-DKP-C

KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.

Krambergerjeva pot 1, 2250 Ptuj

1:20

G 09

8970 0182.00
004.2106 G. 051


