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1. UVOD 

V Savinjski regiji je v naslednjih letih predvidena gradnja državnih kolesarskih povezav. V 
sklopu kolesarske povezave se umeščajo tudi kolesarska počivališča. Z namenom poenotenja 
opreme ter velikosti počivališč smo pripravili SMERNICE ZA POSTAVITEV IN OPREMO 
KOLESARSKIH POČIVALIŠČ V SAVINJSKI REGIJI. 

 

2. POSTAVITEV IN UMESTITEV KOLESARSKIH POČIVALIŠČ 

Kolesarjem je pomembno, da so na poti urejena počivališča ob razglednih točkah, turistične 
informacije in kolesarske karte ter oskrba s pitno vodo. 

Izbiro tipa počivališča narekujejo potrebe in ponudbe v okolici predvidene trase kolesarske 
povezave. Primerne lokacije so ob vodi ali gozdu, kjer je senca ali na razglednih točkah. V 
kolikor na lokaciji ni obstoječe vegetacije, ki zagotavlja senco, se ob počivališču posadijo 
drevesa. Podlaga počivališča je lahko urejena v utrjenem makadamu ali tlakovana. 

Priporočamo postavitev dveh tipov počivališč oziroma kombinacij opreme. 

- TIP A: Veliko kolesarsko počivališče 
- TIP B: Malo kolesarsko počivališče 

 

3. OPREMA KOLESARSKEGA POČIVALIŠČA 

Kolesarska počivališča so zasnovana tako, da sovpadajo z okolico. Elementi opreme 
kolesarskega počivališča so sestavljeni iz kombinacije lesa, železa, kamna, ... 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) mora biti od 0,80 do 1,20 m. Globina parkirnega 

mesta mora biti pri poševnem parkiranju 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). 

 

3.1. TIP A: VELIKO KOLESARSKO POČIVALIŠČE 

Umestitev velikih počivališč je primerna na 5 do 10 km. Velika počivališča se postavljajo na 
pomembnejših točkah, kot na primer ob kulturnih ali naravnih znamenitostih in križanjih poti. 
Lahko se postavijo tudi v primeru, da na daljšem odseku ni primerne ponudbe za kolesarje.  
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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 počivališčih postavi tudi informacijska 
tabla. Informacijska tabla lahko prikazuje celotno etapo kolesarske poti ali zgolj odsek v 
posamezni občini. 

Oprema velikega kolesarskega počivališča: 

- 1x miza, 
- 2x klop,  
- 1x zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, 
- 1x pitnik za vodo, 
- 6x stojalo za kolo, 
- 1x ležalnik, 
- informacijska tabla, 
- orodje za popravilo koles s stojalom (opcija) in 
- info point na sončne celice (opcija). 

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

 
Slika 1: Veliko kolesarsko počivališče 

 

3.2. TIP B: MALO KOLESARSKO POČIVALIŠČE 

Umestitev malih kolesarskih počivališč je primerna na lokacijah, kjer kolesarjem nudimo krajši 
počitek. Ta počivališča so lahko postavljena bolj na gosto (na 2 do 4 km). 

Predvidena oprema malega kolesarskega počivališča: 

- 1x miza, 
- 2x klop, 
- 1x zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, 
- 3x stojalo za kolo. 

Predvidena površina malega počivališča, ki zagotavlja postavitev predvidene opreme, je cca 
30 m2.  
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Slika 2: Malo kolesarsko počivališče 

 


