
 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA  

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
IN PROSTOR 

 

  
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
ZA JAVNE CESTE 

 
 
 
 
 
 

TSC  03.600 
(marec 2012) 

 
 
 
 
 

KOLESARSKE POVRŠINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uporaba: ni obvezna 
 
 
 
Pripravil: 
Tehnični odbor za pripravo tehničnih  
specifikacij za javne ceste TO 03 

 
Soglasje ministra: 
Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo 
izdano dne ……………. 2012  pod št. 
.................. 
 

 
 
Ključne besede:  
kolo, kolesarska površina, kolesarski pas, kolesarska steza, kolesarska pot, križanja, shranjevanje 
kolesa, zgornji ustroj, signalizacija, oprema 
 

 
 
Objava izdaje: 
Sporočila - uradne objave, Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana, št. ……. /  
 
 
Izdajatelj: 
Tehnično specifikacijo za javne ceste je založila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

 



 
  TSC 03.600 (marec 2012) 
 

Ministrstvo za infrastrukturo in promet - Direkcija RS za ceste   2 

 
Pravna podlaga za izdajo tehnične specifikacije za javne ceste: 

Delovni osnutek TSC 03.600 (30. 11. 2011) - Kolesarske površine je pripravljen na podlagi tretjega 
odstavka 10. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010) in v skladu z navodilom o 
pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 69/98). Njegovo 
besedilo je določil tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste TO 03 na .. . seji dne 
xx. xxxxxx. 2010 v sestavi:  
 

...................................., predsednik odbora .....................................................   

...................................., član odbora .....................................................   

...................................., član odbora .....................................................   

...................................., član odbora .....................................................   

...................................., član odbora .....................................................   
 
Minister, pristojen za promet, je na podlagi drugega odstavka 5. člena navodila o pripravljanju in 
izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste izdal soglasje k pripravi TSC 03.600 pod št. 
……..(navesti številko soglasja k programu) z dne ……….. 
 
(Minister, pristojen za graditev, je na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah  izdal 
soglasje k predlogu besedila TSC 03.600  pod št.       z dne  .) - opomba : v kolikor je potrebno 
soglasje 
 
Minister, pristojen za promet, je na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o javnih cestah in v 
skladu s tretjim odstavkom 11. člena navodila o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne 
ceste izdal soglasje k predlogu besedila TSC 03.xxx  pod št. xxx-xx/xx z dne xx. xxxxxx. 20xx. ) 
 
 
Uporaba tehnične specifikacije za javne ceste: 

TSC 03.600 (november 2011) Kolesarske površine je dokument, katerega obvezna uporaba je 
določena v ....... - Uradni list RS, št. xx/xx 

Uporablja se pri .............. 
 
 

Predhodna izdaja: 

Predhodne izdaje ni bilo.  
 

 
Opombe: 
Delovni osnutek TSC 03.600 (november 2011) je pripravila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, na podlagi naročilnice št. 2415-11-0343 z dne 19. 04. 2011, ki ju je z njo na 
podlagi 8. člena navodila o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste in potrjenega 
programa dela TO 03 za leto 2011 sklenila Direkcija Republike Slovenije za ceste.  
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1 Predmet tehnične specifikacije 
 
TSC 03.xxx je namenjena uporabi pri 
načrtovanju novih in rekonstrukcij ali obnovi 
obstoječih kolesarskih površin zunaj naselij in v 
naseljih, če s Pravilnikom o projektiranju javnih 
cest in njihovih elementov ali z drugimi TSC ni 
določeno drugače.. 
 
TSC 03.xxx velja za kolesarske površine v 
Republiki Sloveniji. Če z drugimi prepisi ni 
drugače določeno, veljajo njena določila tudi za 
projektiranje drugih (občinskih…) kolesarskih 
površin, kadar te niso namenjene izključno 
zasebni uporabi in so kot take na terenu tudi 
fizično označene. 
 
Ta TSC velja za kolesarske površine v naseljih 
in zunaj naselij, za novogradnje in za 
rekonstrukcije ter obnove. Kadar pri obnovah in 
manjših rekonstrukcijah obstoječih kolesarskih 
površin zaradi zatečenega stanja ni mogoče 
slediti določilom te TSC v celoti, je treba 
posamezna določila uvajati skladno in tako, da 
zaradi njih nista ogroženi varnost prometa in 
funkcionalnost ceste oziroma kolesarske 
površine. 
 
 
TSC 03.xxx opredeljuje temeljne pogoje in 
lastnosti, ki jih je treba upoštevati pri 
 

• določanju dimenzij geometrijskih 
elementov kolesarske površine,  

• določanju sestavin kolesarske površine 
v prečnem prerezu (NPP), 

• izvedbi posameznih ureditev ob 
kolesarski površini in v cestnem telesu, 

• določanju razmerij do drugih 
uporabnikov v prostoru,  

 
da bi se v čimvečji meri zagotovilo doseganje 
osnovnih ciljev, zaradi katerih cesto gradimo in 
vzdržujemo. 
 
Vsebine te TSC ni mogoče tolmačiti in izvajati 
na takšen način, ki bi preprečeval ali pogojeval 
ustrezno uporabo gradbenih proizvodov, danih 
v promet v skladu z zahtevami Zakona o 
gradbenih proizvodih. 
 

 
2 Referenčna dokumentacija 
 
Tehnična specifikacija TSC 03.xxx je 
zasnovana na naslednji referenčni tehnični 
dokumentaciji: 
 
CROW- Design manual for bicycle traffic - 
nizozemski predpisi 2007 
ERA-Empfehlungen fur 
Radverkehrsanlagen-ausgabe 2010 
 
Bicycle parking manual – The danish Cyclist 
Federation 2008 
 
Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 
91/2005) 
 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 
46/2000) 
 
Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur.l. 
RS, št. 106/2011) 
 
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) 
Teil: Linienführung (RAS-L), 
Bundesministerium für Verkehr, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Bonn, 1995/1999 
 
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) 
Teil: Querschnitte (RAS-Q), 
Bundesministerium für Verkehr, 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Bonn, 1996 
 
Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur.l. RS, št. 
109/2010) 
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO/ (Ur.l. RS, št. 
32/1993, 44/1995 Odl.US: U-I-32/95-20, 
1/1996, 9/1999 Odl.US: U-I-312/96, 56/1999 
(31/2000 - popr.), 86/1999 Odl.US: U-I-64/96, 
22/2000, 82/2001 Odl.US: U-I-92/99-9, 
67/2002) 
 
V tehnično specifikacijo TSC 03.xxx Tehnični 
elementi kolesarskih površin so vključena 
določila drugih publikacij.  
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3 Pomen izrazov 
 
V tehnični specifikaciji TSC 03xxx uporabljeni 
strokovni izrazi, stalne označbe in kratice imajo 
naslednji pomen: 
 
Kolesarska površina je posebna prometna 
površina, namenjena prometu koles in drugih 
uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili 
cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. 
 
Kolesarska pot je je s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo označena 
cesta, ki je primarno namenjena prometu koles. 
 
Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti 
ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako 
drugače in je namenjena prometu koles in koles 
s pomožnim motorjem. 
 
Steza za kolesarje in pešce je del cestišča, ki 
ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena 
kako drugače in je namenjena prometu koles,  
koles s pomožnim motorjem in pešcev. 
 
Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je 
označen z ločilno črto in je namenjen prometu 
koles in koles s pomožnim motorjem.  
 
Kolesarji na vozišču je vrsta skupnega 
vodenja kolesarskega in motornega prometa na 
prometnih površinah, kjer je s predpisano 
prometno signalizacijo to dovoljeno. 
 
Karakteristični prečni profil je aplikacija 
normalnega prečnega profila v primeru 
dodajanja elementov v prečnem prerezu ali v 
različnih reliefnih pogojih. 
 
Koeficient drsnega trenja je razmerje med 
vlečno ali zaviralno silo zaradi trenja kolesa na 
vozišču in normalno silo. 
 
Maksimalni prečni nagib vozišča je največje 
razmerje med razliko višin robov vozišča in 
njunim razmikom, ki še zagotavlja prometno 
varno in udobno vožnjo in hkrati ne presega  
spodnje meje koeficienta drsnega trenja pri 
poledici na vozišču. 
 
Merodajna prometna obremenitev pomeni 
število vozil, ki v izbrani časovni enoti prevozijo 
posamezen prerez na cesti, in se upošteva pri 
prometnem dimenzioniranju. 

 
Minimalni prečni nagib vozišča je najmanjše 
razmerje med razliko višin robov vozišča in 
njunim razmikom, ki še zagotavlja normalno 
odvodnjavanje vozišča. 
 
Normalni prečni profil je za posamezno 
kolesarsko povezavo izbrana sestava 
elementov ceste v prečnem prerezu in njihovih 
dimenzij ter višinskih razmerij. 
 
Padec je vzdolžno pojemajoča nadmorska 
višina; praviloma je padec definiran glede na  
pozitivno naraščanje stacionaž na osi. 
 
Planska doba pomeni dogovorjeno časovno 
obdobje, ki ga je treba upoštevati pri 
načrtovanju in dimenzioniranju elementov 
ceste. 
 
Polje preglednosti je prostor ob vozišču v 
zavojih, ki ga omejuje vizura preglednosti; na 
njem se ne sme nahajati nobena stalna ovira. 
 
Povprečna potovalna hitrost je povprečna 
hitrost vseh vozil na cestnem odseku. 
 
Preglednost je vidna razdalja za voznika; 
zaradi morebitne ovire na cesti mora voznik na 
njej zaustaviti vozilo (zaustavna razdalja). 
 
Prometna obremenitev pomeni število vozil, ki 
v določenem časovnem intervalu prevozijo 
posamezen merski prerez na cesti. 
 
Souporaba voznega pasu (sharrow) je sistem 
vodenja kolesarjev in motornega prometa 
skupaj na vozišču, pri čemer so kolesarji 
enakovredni motornemu prometu. Takšni 
odseki in površine so posebej označene s 
talnimi označbami (piktogrami) in prometnimi 
znaki. 
 
Tipični prečni profil je normalni prečni profil, 
značilen za uporabo na posamezni vrsti ceste. 
 
Vertikalna zaokrožitev pomeni med sosednji 
tangenti vstavljen krožni lok za izvedbo 
kontinuitete poteka nivelete ceste. 
 
Vzpon je vzdolžno naraščajoča nadmorska 
višina ceste; praviloma je vzpon definiran glede 
na  pozitivno naraščanje stacionaže na cestni 
osi. 
 
Zaustavna dolžina je najmanjša razdalja, na 
kateri lahko voznik na mokrem in čistem 
vozišču z opredeljenimi vrednostmi koeficienta 
drsnega trenja varno zaustavi vozilo. 
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4 Tehnični elementi 
 
Pri projektiranju kolesarskih površin je potrebno 
upoštevati fizične in psihične sposobnosti 
kolesarjev. Kolesar je voznik, lovilec ravnotežja 
in delavec hkrati. Ta kombinacija nalog vsebuje 
množico bolj ali manj konfliktnih značilnosti, ki 

daje kolesarju poseben položaj v prometu. Po 
eni strani je kolo ranljivo, po drugi pa zelo 
spretno in fleksibilno prevozno sredstvo. 
Kolesarji so razvrščeni med počasno se 
premikajoč promet, vendar so v mestih med 
najhitrejšimi oblikami transporta (Diagram 1). 
 

 

 
 
Diagram 1: Hudsonov diagram za čas, ki je potreben za pot od vrat do vrat na mestnem območju 
 
 
Značilnosti kolesa, kolesarja in kolesarskega 
prometa:  
 

• projektant mora upoštevati fizične 
zmogljivosti kolesarjev pri načrtovanju 
horizontalnih in vertikalnih elementov 
kolesarske površine, 

• kolesarji so nestabilni - bočni veter, piš 
tovornih vozil, neravnine na obrabni 
plasti kolesarske površine - vse to 
vpliva na stabilnost in hkrati tudi 
varnost kolesarja, 

• izgubo energije je potrebno zmanjšati 
na minimum, 

• kolesa nimajo mogočnega vzmetenja - 
zato je ravna in dobro vzdrževana 
prometna površina minimalni pogoj za 
kolesarju prijazno in udobno vožnjo, 

• kolesarji se vozijo na prostem - 
potrebno je posvetiti pozornost 
privlačnosti okolja, po katerem poteka 
kolesarska površina, 

• kolesarjenje je socialna aktivnost - 
potrebno je poskrbeti, da je vožnja s 
kolesom atraktivna in prijetna, 

• kolesarji niso obdani z varovalno 
pločevino - ranljivost kolesarjev je 
velika, 

• detajli na kolesarskih površinah morajo 
biti ustrezno izvedeni, saj sicer lahko 

predstavljajo za kolesarja nevarnost ali 
neprijetno oviro (jaški za 
odvodnjavanje, klančine v primeru 
priključkov  in uvozov na dvorišča 
izvedeni le v območju varovalne širine 
kolesarske steze, poglobljeni robniki na 
kolesarski stezi v območju križišč, 
ustrezni odmiki drogov javne 
razsvetljave, vertikalna signalizacija, 
drevesa itd). 

 

 
 
Slika 1: Uvoz - prehod na območju varovalne širine 
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Slika 2: Prerez uvoza na območju varovalne širine 
 
Osnovne zahteve za kolesarju prijazno 
infrastrukturo: 
 

• varne prometne površine, 
• zaključenost kolesarskega omrežja - 

brez prekinitev, veliko možnosti za 
priključevanje na ostalo prometno 
omrežje, možnost vračanja na začetno 
točko potovanja, 

• čim bolj direktne povezave - izogibanje 
obvozom (pri izbiri trase naj velja 
pravilo, da najdaljša varianta določene 
smeri ni več kot 20 % daljša, od 
najkrajše možne), 

• atraktivne in kolesarju privlačne rešitve, 
• oblikovanje obcestja, počivališč, 

vegetacija, 
• udobne prometne površine (vzponi in 

padci v mejah do 5 %, izjemoma na 
krajših razdaljah do 8 %). 

 
4.1 Oblika 
 
Izbrana tehnična oblika kolesarske površine na 
osnovi predvidene funkcije večkrat ne more biti 
izvedena zaradi prostorskih omejitev (neugodna 
konfiguracija terena, gosta pozidava, 
premostitve, kulturna in naravna dediščina…). 
V takem primeru se je potrebno uskladiti z 
ostalimi uporabniki prostora, saj je bolje, da se 
določena kolesarska povezava izvede v 
nekoliko bolj okrnjeni obliki, kot pa če 
razpoložljivih varnih kolesarskih površin sploh 
ne bi bilo. Pomembno je, da kolesarska 
povezava v čim daljšem potezu poteka zvezno 
brez prekinitev. Kolesarske povezave je 
potrebno umeščati v prostor tako, da se profil 
ne menja prepogosto, saj za kolesarja to 
pomeni motnjo. 
 
4.2 Raba 
 
Če se zaradi prostorskih omejitev (neugodna 
konfiguracija terena, gosta pozidava, 
premostitve, kulturna in naravna dediščina …) 
kolesarske površine ne morejo projektirati po 
smernicah, ki so podane v teh specifikacijah, se 
je potrebno odločiti, če je umestno vplivati na 
predvideno rabo teh površin. Tako se lahko 

odločimo, da bo predvidena površina lahko 
služila tudi za druge namene.  
 
4.3 Funkcija 
 
V skrajnem primeru se lahko zamenja tudi 
funkcija kolesarske površine - to pomeni, da se 
npr. povezovalna kolesarska površina spremeni 
v dostopno. 
 
Najpomembneje je, da se določi pravilno 
razmerje med obliko, rabo in funkcijo 
kolesarske površine. Potrebno se je zavedati, 
da prav vsaka predvidena kolesarska površina 
ne more hkrati zadovoljiti vseh želenih funkcij.  
 
Celotni proces umeščanja kolesarskih površin 
je sestavljen iz naslednjih faz: 
 

• začetna faza - evidentiranje 
upravičenosti investicije in vrsta ukrepa 
glede na število obstoječih in 
potencialnih kolesarjev, 

• inventarizacija obstoječih kolesarskih 
površin in planiranje novih,  

• strukturiranje kolesarskega prometa - 
analiziranje odnosov med obstoječimi 
in potencialnimi uporabniki kolesarskih 
površin in določitev najbolj frekventnih 
povezav, 

• analiza prometnih zgostitev - analiza 
celotnega omrežja in postavitev prioritet 
za izboljšanje razmer, 

• program izvedbe - katere izboljšave in 
kje so potrebne, 

• izvedba - tehnični načrti za kolesarske 
površine,  

• izvedba gradbenih del in postavitev 
signalizacije in opreme na terenu. 
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4.4 Kategorije, vrste in definicije 
kolesarskih povezav 
 
Kolesarska povezava je niz prometnih površin, 
namenjenih javnemu prometu kolesarjev in 
drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s 
pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo 
javne ceste, ter je označena s predpisano 
prometno signalizacijo. 
 
Kategorije kolesarskih povezav (Zakon o 
cestah) so: 

• daljinske kolesarske povezave, 
• glavne kolesarske povezave,  
• regionalne kolesarske povezave, 
• lokalne kolesarske povezave. 

 
Vrste kolesarskih povezav so: 

• kolesarska pot,  
• kolesarska steza,  
• kolesarski pas, 
• kolesarji na vozišču (skupaj z motornim 

prometom), 
• souporaba voznega pasu (sharrow). 

 
4.4.1 Kolesarska pot 
 
Kolesarska pot je s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo označena 
cesta, ki je primarno namenjena prometu koles. 
Pod pogoji, določenimi s pravili cestnega 
prometa in predpisi, ki urejajo ceste, pa je lahko 
mestoma namenjena tudi prometu drugih 
uporabnikov kot skupna mešana površina. 
Drugi uporabniki kolesarskih poti so lahko poleg 
kolesarjev še pešci, traktorji in ostali.  
 
4.4.2  Kolesarska steza 
 
Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti 
ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako 
drugače in je namenjena prometu koles in koles 
s pomožnim motorjem. Kolesarska steza je 
lahko enostranska dvosmerna ali dvostranska 
enosmerna.  
 

• v naselju je kolesarska steza lahko od 
vozišča za motorna vozila ločena samo 
z robnikom, s stališča kolesarja-
uporabnika je boljše, da je varovana še 
z vmesno zelenico.  

• zunaj naselja je kolesarska steza 
ločena z jekleno varovalno ograjo, 
boljša rešitev je, da je varovana z 
vmesno zelenico zadostne širine brez 
varovalne ograje.  

 
S prometno varnostnega stališča so 
sprejemljive vse naštete rešitve, vendar je 

potrebno po možnosti izbirati kolesarju 
primernejše rešitve. Pri projektiranju je potrebno 
upoštevati, da se profil iz enostranskega v 
dvostranskega ne menja pogosto, ker 
prehajanje kolesarjev preko prometnice za 
motorna vozila pomeni večanje števila 
potencialno konfliktnih nevarnih mest.  
 
4.4.3 Steza za kolesarje in pešce 
 
Steze za kolesarje in pešce so lahko izvedene 
kot: 
 

• steze za pešce in kolesarje, na katerih 
je površina, namenjena pešcem, z 
ločilno črto ločena od površine, 
namenjene kolesom, 

• steze za pešce in kolesarje, na katerih 
površina, namenjena pešcem, ni ločena 
od površine, namenjene kolesom (ni 
priporočljivo). 

 
4.4.4 Kolesarski pas 
 
Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je 
označen z ločilno črto in je namenjen prometu 
koles in koles s pomožnim motorjem. 
Kolesarski pas je prometna površina na istem 
višinskem nivoju kot vozišče. Kolesarske 
pasove je zaradi povečanja zagotovitve 
prometne varnosti priporočljivo obarvati z rdečo 
barvo. 
 
4.4.5 Kolesarji na vozišču 
 
Glede na Zakon o cestah je kolesarjenje 
dovoljeno na vseh cestah, razen na hitrih 
cestah in avtocestah in tam, kjer je s prometno 
signalizacijo izrecno prepovedano. Glede na 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
smejo vozniki koles v teh primerih voziti drug za 
drugim po desni strani smernega vozišča v 
smeri vožnje. 
 
Ne glede na zgornje določilo so določene ceste 
kot smeri primernejše in ugodnejše za daljinski, 
potovalno-turistični kolesarski promet, vendar 
zaradi prostorskih in finančnih razlogov niso 
opremljene s samostojnimi kolesarskimi 
površinami. V teh primerih so za vodenje 
kolesarjev s predpisano prometno signalizacijo, 
po vozišču skupaj z motornim prometom, 
primernejše ceste z manjšim deležem motornih 
vozil. 
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4.4.6 Souporaba voznega pasu (sharrow) 
 
Souporaba voznega pasu (sharrow) predstavlja 
eno izmed možnih načinov izvedbe kolesarske 
povezave (znotraj naselja) na način "kolesarji 
na vozišču". Pojem ''sharrow'' prihaja iz ''shared 
line marking''. Souporaba voznega pasu 
(sharrow) je sistem vodenja kolesarjev in 
motornega prometa skupaj na vozišču, pri 
čemer so kolesarji enakovredni motornemu 
prometu. Takšni odseki in površine so posebej 
označene s talnimi označbami (piktogrami) in 
prometnimi znaki. Osnovni pogoji za uvedbo 
vodenja kolesarjev na način souporabe 
voznega pasu (sharrow) so enaki, kot veljajo za 
sistem kolesarji na vozišču. Dodatni pogoji in 
kriteriji, način izvedbe ter označitev so 
opredeljeni v posebnem poglavju (poglavje 10). 
 

 
Slika 3: Simbol (talna označba oz. piktogram) 
souporabe voznega pasu (sharrow) 
 
4.5 Izbira kolesarske površine 

 
4.5.1 Fizično ločena kolesarska površina 

(kolesarska pot ali steza) 
 
Funkcija fizično ločene površine je 
zagotavljanje neovirane varne površine 
kolesarjem. Fizično ločene površine se 
predvidijo na odsekih glede na diagram 2: 
Kriteriji za uvedbo kolesarske površine. 
 
Kolesarske steze so primernejše v naseljenih 
območjih, zunaj naselja so primernejše 
kolesarske poti. 

Mešane steze za pešce in kolesarje niso 
priporočljive in se jih uporablja v le primerih, ko 
ni dovolj prostora za samostojne peš in 
kolesarske površine. 
 
4.5.2 Kolesarski pas 
 
Kolesarski pasovi so priporočljivi na cestah z 
manjšim kolesarskim prometom in večjim 
prometom motornih vozil – predvsem zaradi 
varnosti kolesarjev. Za izvedbo kolesarskega 
pasu se po navadi odločimo tam, kjer je večja 
gostota priključkov in bi pogoste poglobitve 
kolesarske steze predstavljale za kolesarja 
oviro. Kolesarski pasovi morajo biti zaradi 
povečanja zaznavnosti obarvani z rdečo barvo. 
Rešitev je primerna le ob cestah, kjer je količina 
težkih tovornih vozil majhna in kjer hitrosti 
motornih vozil ne presegajo 50 km/h. 
 
4.5.3 Kolesarji na vozišču (skupaj z 

motornim prometom) 
 
Mešani profil je učinkovit na cestah z majhno 
količino prometa ali področjih umirjenega 
prometa, kot je primer v mestnih središčih, kjer 
sta hitrost in količina motornega prometa 
nadzorovana. Potrebni so dodatni ukrepi za 
omejitev hitrosti motornih vozil in omejitev 
količine težkega tovornega prometa. 
 
4.6 Kriteriji izbire vrste kolesarske 
površine 
 
Ne glede na izbiro vrst kolesarskih površin je 
priporočljivo, da se izvajajo daljši odseki v 
enotnem profilu, saj prehajanje s samostojne 
kolesarske površine na mešano ali prehajanje 
iz enostranskega profila v dvostranski in 
podobno pomeni več dodatnih konfliktnih točk. 
 
Idejno rešitev umestitve kolesarskih površin je 
zato priporočljivo izdelati na širšem območju. 
Na točkah, kjer bo prišlo do spremembe profila, 
je potrebna posebna pozornost pri izvedbi in 
označevanju teh mest. 
 
Vrste kolesarskih površin se določajo na osnovi 
hitrosti V85% in urne prometne obremenitve 
vozil, ki vozijo ob kolesarski površini. 
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Diagram 2: Kriteriji za uvedbo kolesarske površine (Vir: ERA 08) 
 
Legenda: 
I – kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom 
II- kolesarski pas 
III – kolesarska steza 
IV – kolesarska pot 
 
 
4.7 Širine kolesarskih površin 
 
Dimenzije kolesarskih površin so odvisne od: 

 

• osnovnih dimenzij kolesa, 
• manevrskega prostora kolesarja, 
• varnostnega širine. 

 
Dimenzije kolesa so dokaj neobvezne in so 
domena sodobnih kreatorjev, držati pa se 
morajo omejitve glede širine kolesa: kolo ne 
sme biti širše od 0,75 m.  
 
Prosti in prometni prečni profil: 

 

 
Slika 4: Širina prostega in prometnega profila, ki je potreben za vožnjo enega oziroma dveh kolesarjev 
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Slika 5: Širina prostega in prometnega profila, ki je potreben za vožnjo kolesarja in hojo pešca 
 
 
4.7.1 Širine kolesarskih poti 

 
Slika 6: Kolesarska pot 
 
Kratkih odsekov kolesarskih poti ni primerno 
graditi, saj so namenjene za medsebojno 
povezovanje posameznih krajev. Zagotoviti je 
potrebno prometno varnost kolesarjev, ki se 
srečujejo tudi pri večjih hitrostih (do 40 km/h) in 
udobnost kolesarjenja, kamor spada tudi 
vzporedna vožnja dveh kolesarjev.  
 

 Minimalno oziroma 
izjemoma lokalno Optimalno 

Kolesarska 
pot  2,50 m 3.50 m 

Tabela 1: Širine kolesarskih poti 
 
Priporočljivo je, da kolesarska pot poteka kot 
samostojna prometna površina, odmaknjeno 
oziroma neodvisno prometnih površin za 
motorni promet.  
 
 
 
 
 
 
 

4.7.2 Širine kolesarskih stez 
 
Priporočljivo je, da so kolesarske steze v 
naselju enosmerne in dvostranske, izjemoma 
dvosmerne in enostranske (prostorska stiska).  
 

 
Slika 7: Dvosmerna kolesarska steza v naselju 
 

 
Minimalno Optimalno 

Enosmerna 
dvostranska 
kolesarska steza 

1,50 m 2.00 m 

Dvosmerna 
enostranska 
kolesarska steza 

2,00 m 2.50 m 

Tabela 2: Širine kolesarskih stez  
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4.7.3 Širine kolesarskih pasov 
 

 
Slika 8: Kolesarski pas 

 
Kolesarski pasovi v naselju so praviloma 
dvostranski in enosmerni. 
 
Kolesarski pasovi zunaj naselja iz prometno 
varnostnih razlogov niso priporočljivi. Izvajamo 
jih v primeru kratkih razdalj med naselji ali v 
primeru velike količine uvozov za dostop do 
obrobnih zemljišč in objektov.  
 

 Minimalno Optimalno 

Kolesarski pas 1,00 m 1.60 m 

Tabela 3: Širine kolesarskih pasov 
 
4.7.4 Širine stez za kolesarje in pešce 
 

V naselju se po možnosti rajši odločimo za 
nivojsko ločevanje pešcev in kolesarjev. Po 
naši zakonodaji je po kolesarski stezi dovoljen 
tudi promet kolesom s pomožnim motorjem, kar 
bistveno poveča resnost konflikta s pešci, še 
toliko bolj v primeru, ko površine za pešce in 
kolesarje niso ločene z ločilno črto.  
 
Temu se lahko izognemo, po vzoru iz Nemčije, 
z ustrezno prometno signalizacijo:  

• dodamo dopolnilno tablo na kateri je 
določeno,da površina za kolesarje ni 
namenjena tudi kolesom s pomožnim 
motorjem. Le-ti morajo v teh primerih 
voziti po robu vozišča za motorni 
promet  

• omejitev največje dovoljene hitrosti po 
kolesarski stezi 

Širina steze za pešce in kolesarje, na katerih 
površini nista ločeni z ločilno črto je odvisna od 
števila pešcev in kolesarjev na uro in se jo 
določi po naslednjem diagramu (vir ERA 2010): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 3: Širina mešane steze za pešce in kolesarje (Vir: ERA 2010) 
 

1,00-1,60 
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4.8 Horizontalni elementi 
 
Minimalni polmer krožnega loka kolesarskih 
pasov ali stez znaša R=5,0 m, saj pri manjših 
polmerih hitrost kolesarja pade pod 12 km/h, 
kar povzroči njegovo nestabilnost.  
 
Minimalni horizontalni polmer krožnega loka na 
kolesarskih poteh mora biti vsaj R=10,0 m. 
Izjemoma (prostorski razlogi) je lahko polmer 
tudi manjši. Pred krivino na kolesarski poti, s 
polmerom, manjšim od R = 3,0 m, mora biti 
postavljen prometni znak (I-1), ki opozarja na 
nevarni ovinek.  
 

Hitrost 
kolesarjenja 
[km/h] 

12 16 20 30 40 

Rmin [m] 5 8 10 17 25 

 
Tabela 4: Tabela minimalnih polmerov krožnih lokov 
kolesarskih površin glede na hitrost kolesarjev 
 
Optimalna hitrost kolesarjev, ki jo želimo 
zagotoviti na glavnih kolesarskih prometnicah, 
znaša 20km/h. 
 
Vse podane vrednosti za minimalne 
horizontalne polmere krožnega loka so 
določene pri prečnem nagibu q = 2,5 %. 
 

 
 
Diagram 4: Razmerje med hitrostjo in izbiro 
horizontalnega radija (CROW 25) 
 
 

 
4.9 Prečni nagibi 
 
Zaradi odvodnjavanja znaša minimalni prečni 
nagib 2,5 %.  
 
Na kolesarskih poteh ali pa tam, kjer se 
dosegajo višje hitrosti, morajo biti predvideni 
prečni nagibi od 2,5 % do 5,0 %, glede na 
polmer horizontalne krivine, ki je odvisen od 
hitrosti kolesarjenja. 
 
Če so kolesarske površine v istem nivoju kot 
površine za pešce, lahko znaša minimalni 
prečni nagib 2,0 %.  
 

 
Diagram 5: Prečni skloni v odvisnosti od polmera 
krivine ter hitrosti kolesarja 
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4.10 Vertikalni elementi 
 
4.10.1 Vzdolžni nagibi 
 
Vzdolžni nagibi so pogojeni s fizičnimi 
zmogljivostmi kolesarjev, z vozno tehničnimi 
karakteristikami koles, s hitrostjo vetra, z 
zračnim uporom in s kvaliteto vozne površine. 
Enaka pozornost je potrebna pri določitvi 
vzponov in pri določitvi padcev. Vzdolžni nagibi 
morajo biti sprejemljivi za povprečnega 
kolesarja, za aktivne rekreativne kolesarje pa 
so lahko tudi večji. 
 

Vzpon 
(%) Maksimalna dolžina vzpona (m) 

10 20 

6 65 

5 120 

4 250 

3 >250 

 
Tabela 5: Maksimalne dolžine vzponov v odvisnosti 
od vzdolžnih sklonov, za povprečnega kolesarja 
 
4.10.2 Vertikalne zaokrožitve 
 
Vertikalne zaokrožitve pri spremembi vzdolžnih 
sklonov manjših od 5 % niso potrebne, če pa so 
predvidene, morajo biti večje od r=4 m. 
 
Minimalne vertikalne zaokrožitve pri 
spremembah vzdolžnih sklonov, ki so večje od 
5 %, morajo biti vsaj r=30 m za konveksno 
zaokrožitev ter r=10 m za konkavno 
zaokrožitev. 
 

Hitrost [km/h] 
r vertikalno 
konveksno 

[m] 

r vertikalno 
konkavno 

[m] 

20 40 25 
30 80 50 
40 150 100 
50 300 200 

 
Tabela 6: Vertikalne zaokrožitve za kolesarske poti 
 
Vertikalni potek kolesarski stez ali pasov je 
pogojen z vertikalnim potekom prometnih 
površin, ob katerih potekajo. 

 
4.11 Preglednost 
 
Za zagotavljanje prometne varnosti kolesarjev 
je potrebno zagotoviti zadostno preglednost. 
Zaustavna preglednost za varno zaustavitev 
kolesarja pred oviro na kolesarski površini 
znaša od 20 do 40 metrov, odvisno od hitrosti 
kolesarjenja. 
 

Hitrost 
kolesarjenja 

[km/h] 

Zaustavna 
preglednost 

[m] 

20 20 - 30 
30 30 - 40 

 
Tabela 7: Zaustavna preglednost za varno 
zaustavitev kolesarja pred oviro 
 
Za lociranje mesta prečkanja kolesarske 
povezave preko ceste, ki jo prečka kolesar, 
mora biti zagotovljena ustrezna preglednost, v 
odvisnosti od hitrosti vozil, ki se določi glede na 
Pravilnik o projektiranju cest. Enako velja za 
preglednost pri uvozu kolesarja v križišče. 
 

 
Slika 9: Preglednost pri uvozu v križišče 
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5 Križanja 
 
5.1 Neposredno vodenje levih zavijalcev 
 
Neposredno vodenje levih zavijalcev se lahko 
uporablja samo takrat, ko kolesarska steza 
preide pred križiščem v kolesarski pas oziroma 
v mešano prometno površino in ko se kolesarji 
lahko zaradi redkega prometa (PLDP < 1000 
voz/dan) nemoteno uvrščajo ob leve zavijalce.  

 

 
Slika 10: Neposredno vodenje kolesarjev 
 
5.2 Posredno vodenje levih zavijalcev 
 
Pri posrednem vodenju kolesar zavija levo tako, 
da zapelje v križišče po desni strani, prečka 
neprednostno cesto in za tem prečka še 
prednostno cesto.  

 

 
 

Slika 11: Posredno vodenje kolesarjev 
 

 
5.3 Neposredno vodenje kolesarjev 
preko kraka neprednostne ceste 
 
Neposredno vodenje je priporočljivo v križiščih 
z ali brez svetlobno signalnih naprav, kjer 
promet kolesarjev poteka po kolesarskem pasu. 
Vožnja tik ob robu ceste pomeni, da tudi 
kolesar vozi v prednostni smeri.  
 

 
Slika 12: Neposredno vodenje kolesarskega pasu 
preko kraka neprednostne ceste 
 

 
Slika 13: Neposredno vodenje kolesarske steze 
preko kraka neprednostne ceste 
 
5.4 Posredno vodenje kolesarjev preko 
kraka neprednostne ceste 
 
Vodenje kolesarjev v križišču je del projektnega 
urejanja območja križišča. Rešitev je odvisna 
od celotne ureditve območja križišča ter ostalih 
površin v vplivnem območju križišča. Pri 
posrednem vodenju se kolesarska steza lahko 
zamakne. Z zamikom se pridobijo površine za 
čakajoče pešce. 

 
Slika 14: Posredno vodenje kolesarjev preko kraka 
neprednostne ceste 
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5.5 Vodenje kolesarjev v križiščih 
 
Vodenje kolesarjev v območju križišča je del 
projektnega urejanja križišča. Rešitev je 
odvisna od celotne ureditve območja križišča 
ter ostalih površin v vplivnem območju križišča. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Slika 15: Osnovne oblike vodenja kolesarskega prometa v križiščih 
 
5.6 Kolesarji v območju poteka 
prednostne ceste, ki zavija desno 
 
Na križišču, kjer prednostna cesta zavija desno 
in je potek prednostne ceste označen s 
predpisano prometno signalizacijo, je 
kolesarjem na kolesarski stezi, ki je speljana 
naravnost na vozišče, odvzeta prednost. 
 

 
Slika 16: Vodenje kolesarjev preko prednostne ceste, 
ki zavije desno 
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5.7 Nivojska križanja kolesarjev z 
motornim prometom izven območij križišč 
 

 
 

Slika 17: Prehod dvostranske enosmerne steze v 
enostransko dvosmerno preko otoka 

 
 

 
 

Slika 18: Prečkanje ceste preko otoka 
 
Kolesarska steza v območju sredinskega otoka 
poteka na nivoju vozišča (spuščeni robniki). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 Vodenje kolesarjev preko otokov v 
križiščih 
 
5.8.1 Neposredno vodenje kolesarjev 
 

 
Slika 19: Neposredno vodenje kolesarjev preko 
otoka 
 
5.8.2 Posredno vodenje, kjer ima kolesar 

prednost 
 

 
 

Slika 20: Posredno vodenje kolesarjev preko otokov 
 
Takšne rešitve so z vidika kolesarjev manj 
primerne. 
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5.9 Vodenje kolesarjev v krožnih 
križiščih 
 
Vodenje kolesarjev v krožnih križiščih se 
praviloma izvaja ločeno od motornega prometa. 
V kolikor se kolesarji pred območjem krožnega 
križišča vodijo na vozišču skupaj z motornim 
prometom ali na kolesarskem pasu, jih je 
priporočljivo v območju krožnega križišča voditi 
ločeno od motornega prometa. 
 
Kolesarski pasovi v samem krožnem križišču 
niso primerni, predvsem iz vidika prometne 
varnosti.  
 
Na maloprometnih cestah, kjer se kolesarji 
vodijo na vozišču skupaj z motornim prometom, 
se na enak način vodijo tudi preko območja 
krožnega križišča. 
 

 
Slika 21: Kolesar ima prednost 
 
Kolesarska steza se izvede cca. 5 metrov 
odmaknjena od zunanjega roba krožnega 
križišča. Predviden je samo enosmerni 
kolesarski promet. Praviloma imajo kolesarji v 
krožnih križiščih prednost pred vstopajočimi 
vozili na krakih. Taka rešitev je kolesarjem 
prijazna, saj se jim ni potrebno delati ostrih 
zavojev. 
 
Zunaj naselja se izjemoma, zaradi zagotavljanja 
prepustnosti krožnega križišča ali zaradi 
dvosmernosti kolesarskega prehoda, se lahko 
kolesarjem prednost z ustrezno prometno 
signalizacijo odvzame. V tem primeru je 
priporočljivo horizontalno vodenje s 
pravokotnimi prečkanji.  
 
Zaradi zagotavljanja prometne varnosti 
kolesarjev je potrebno kolesarske površine na 
mestu križanj z ostalim prometom obarvati z 
rdečo barvo. 

 
Slika 22: Kolesar nima prednosti 
 
S stališča kolesarjev je vodenje na prikazani 
način manj prijazna rešitev. 
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6 Parkirišča in objekti za shranjevanje 
koles 

 
6.1 Splošno 
 
Ureditev parkirišč in objektov za shranjevanje 
koles je odvisna od trajanja parkiranja: 

• Za ureditev kratkotrajnega parkiranja 
(do 2 uri) običajno izberemo prostor 
zunaj objekta na njegovem 
funkcionalnem zemljišču. Obstaja 
veliko sistemov stojal za kolesa, ki so 
praviloma obvezni sestavni del parkirišč 
za shranjevanje koles.  

• Če je čas parkiranja koles daljši od 
dveh ur, je potrebno zagotoviti in 
primerno urediti parkirišča in objekte za 
dolgotrajno parkiranje koles 
(kolesarnice). Pri dolgotrajnem 
parkiranju je varno shranjevanje koles 
še pomembnejše kot pri kratkotrajnem 
shranjevanju koles. 

 
6.2 Dimenzioniranje števila parkirnih 
mest 
 
Potrebno število parkirnih mest za različne 
dejavnosti se določi na osnovi normativov. V 
tabeli so prikazane vrednosti za nekatere vrste 
dejavnosti, primerjalno evropski normativi in 
priporočilo za Slovenijo. 
 
Dejavnost Število parkirnih mest za kolesa (pmk) 

Evropski normativi 
(Crow,vol. 25) 

Minimalno 

Poslovne 
dejavnosti 

1-3 pmk / 100m2 
bruto površine (za 
zaposlene) 

1 pmk / 100m2 
bruto površine (za 
zaposlene) 

Nakupovalni 
centri 

5-10 pmk / 100m2 
bruto površine (za 
obiskovalce) 

3 pmk / 100m2 
bruto površine (za 
obiskovalce) 

Šole 1 pmk / 2 šolarja  (za 
obiskovalce) 
1 pmk / 5 zaposlenih 
(za zaposlene) 

1 pmk / 5 šolarjev  
(za obiskovalce) 
1 pmk / 10 
zaposlenih (za 
zaposlene) 

Rekreacijski 
centri in športne 
dvorane 

30 pmk /100 
sedežev (za 
obiskovalce) 

5 pmk /100 sedežev 
(za obiskovalce) 

Gledališča in 
kino dvorane 

25 pmk /100 
sedežev (za 
obiskovalce) 

10 pmk /100 
sedežev (za 
obiskovalce) 

Avtobusne in 
železniške 
postaje 

Stojala za 10 do 
20% dnevnih 
potnikov na postaji 

Stojala za 5 do 10% 
dnevnih potnikov na 
postaji 

Bolnice 15-30/100 postelj 
(za obiskovalce) 

10 pmk /100 postelj 
(za obiskovalce) 

 
Tabela 8: Normativi za določitev števila parkirnih 
mest 
 

 
Slika 23: Stojalo za parkiranje koles 
 

 
 
Slika 24: Vertikalna postavitev koles 
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7 Zgornji ustroj  
 
7.1 Splošno 
 
Kvalitetni zgornji ustroj mora zagotavljati 
varnost in udobno vožnjo kolesarja. Pogoj za 
udobno vožnjo je enovita, kvalitetno vzdrževana 
površina. Za varnost pa je treba zagotoviti 
primerno trenje, ki je pomembno za ravnotežje 
kolesarja in za zaviranje. Kolesarska površina 
ne sme imeti grbin ali drugih prekinitev.  
 
Pri načrtovanju zgornjega ustroja je potrebno 
upoštevati ustrezne Tehnične specifikacije za 
javne ceste. 
 

7.2 Osnovne zahteve za zgornji ustroj 
kolesarskih površin 
 
7.2.1 Nosilnost  
 
Nosilnost površine mora biti zagotovljena tudi v 
kritičnem obdobju spomladi, v času odjuge in 
mora zdržati težo vzdrževalnih strojev in 
urgentnih motornih vozil (rešilna kombinirana 
vozila, gasilna vozila). Nosilnost se meri s 
podajnostjo, ki sme biti na novozgrajenih 
kolesarskih površinah 1 - 1,5 mm pod kolesno 
obremenitvijo 50 KN. 
 
7.2.2 Ravnost  
 
Osnovni element uporabnosti kolesarske 
površine je ravnost, še posebej zato, ker 
klasična kolesa nimajo vzmetenja. Ravnost je 
odvisna od neravnin, ki so lahko periodične 
(enaka oblika in izmere), naključne (različna 
oblika in izmere na različni oddaljenosti) in 
posamezne, ki so bolj oddaljene med seboj. 
Neravnine se delijo na hrapavost (dolžina valov 
do 0.03 m) in na valovitost (dolžina valov nad 
0.03 m) in povzročajo mehanična nihanja koles, 
frekvenca tega nihanja pa je odvisna od hitrosti 
vožnje. Na udobnost vožnje najbolj vplivajo 
frekvence med 6 Hz in 8 Hz, kjer je za človeka 
posebej zaznavno območje (lastna frekvenca 
hrbtenice) in so valovne dolžine neravnin med 2 
m in 1 m. Z oddaljevanjem vrednosti frekvenc in 
s tem valovnih dolžin pa se vpliv na udobnost 
vožnje manjša. To je pomembno pri gradnji 
kolesarskih površin preko uvozov, kjer pogosto 
pride do takih valovanj. Vpliv valovanj z dolžino 
med 5 in 10 m je zmeren, nad 10 m valovne 
dolžine pa ga skoraj ni. Neravnine pri uvozih 
morajo biti zgrajene valovito in ne sunkovito. Še 
posebej pomembno je, da so robniki na začetku 
in koncu kolesarske površine nižji od 5 cm 
oziroma po možnosti brez razlike v višini, kar je 

še udobno za kolesarje in pri večji hitrosti ne 
poškoduje kolesa.  
 
7.2.3 Torna sposobnost 
 
Sila trenja med pnevmatiko in vozno površino 
ter s tem možnost prenosa sil s kolesa na 
vozišče je zagotovljena le, če je poleg 
hrapavosti zagotovljena tudi primerna kakovost 
uporabljenih materialov. Za varno premikanje 
vozila po vozni površini je potrebno upoštevati: 
 

• značilnosti gibanja, kot so hitrost 
vožnje, zdrs, drsenje, 

• značilnosti pnevmatike kot so vrsta, 
notranji pritisk, prerez, oblikovanost in 
stanje profila, lastnosti gume, 

• značilnosti medija med pnevmatiko in 
vozno površino kot so voda, sneg, led 
prah olje, 

• torno sposobnost vozne površine. 
 

7.2.4 Dreniranje in odvodnjavanje 
 
Kvalitetno dreniranje oz odvodnjavanje na 
mokri površini zagotavlja ustrezno trenje in 
udobje, saj preprečuje brizganje vode ob ali po 
dežju. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna 
izvedba prečnih sklonov ter zagotovljena 
ustrezna ravnost površin. V nasprotnem 
primeru kljub kvalitetnemu sistemu dreniranja 
oziroma odvodnjavanja voda zastaja na 
neravninah.  
 
7.2.5 Barva in struktura 
 
Barva in struktura zagotavljata vizualno 
ločevanje površin različnih uporabnikov in hkrati 
tudi večjo pozornost ostalih udeležencev v 
prometu. V križiščih, kjer se v istem nivoju 
križajo površine za kolesarje s prometnimi 
površinami za motorni promet, je priporočljivo 
še posebno poudariti površino, ki je namenjena 
kolesarjem z barvanjem. Enak pristop se 
priporoča tudi na mestih, kjer se kolesarske 
površine mešajo s površinami za pešce 
(območja avtobusnih postajališč).  
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7.2.6 Kombinacija z javno infrastrukturo 
 
Kombinacija z javno infrastrukturo (vodovod 
pod površino, električni vod nad njo …) - ni 
zaželena, saj njeno servisiranje in vzdrževanje 
moti kolesarski promet. V kolikor se temu ni 
mogoče izogniti, mora biti izvedba odtočnih 
jaškov in pokrovov kolesarjenju prijazna - 
odprtine morajo biti usmerjene prečno na smer 
vožnje, pokrovi morajo biti v nivoju ostale 
površine, jaški ob kolesarski površini morajo biti 
ustrezno varovani.  
 
7.3 Materiali 
 
7.3.1 Asfalt  
 
Ima razmeroma majhno trenje, je trajen, če ni 
prekomerno obremenjen. V poletni vročini lahko 
bitumen začne spreminjati svoje lastnosti 
(trenje), kar zmanjšuje varnost kolesarjev. 
 
7.3.2 Beton   
 
Betonske kolesarske površine so dražje od 
asfaltnih, vzdrževanje pa je cenejše. So bolj 
odporne proti razpokam, ki jih povzročajo 
korenine, potrebujejo pa ustrezno pripravljeno 
podlago, da ne pride do prelomov in razpok. 
Zaradi varnosti mora biti površina nekoliko 
hrapava, vendar ne toliko, da bi motila pri 
vožnji.  
 
7.3.3 Prane plošče 
 
Izvedba tlaka s pranimi ploščami je zelo draga, 
drago je tudi vzdrževanje. Potrebni je vgraditi 
tudi robnike, da se plošče prečno ne premikajo. 
Zaradi kompaktnosti površine mora biti debelina 
pranih plošč vsaj 4 cm. Zelo pomembno je 
odvodnjavanje, saj voda odnaša fine delce v 
tamponu, kar povzroča nastajanje gnezd in 
posedanje ter pokanje plošč. Zaradi stikov je 
površina razmeroma neravna in neudobna, 
primerna pa je predvsem za mestna središča. 
  
7.3.4 Tlakovci 
  
Izvedba v tlaku je sorazmeroma draga in precej 
komplicirana za vzdrževanje. Zaradi stikov med 
posameznimi elementi površine niso udobne 
tako kot betonske ali asfaltne. Tlak se polaga 
na vsaj 3 cm podložne malte z dodatki silicija ali 
apnenca, stike pa se zapolni z malto. Površina, 
ki je namenjena samo kolesarjem in pešcem, je 
lahko tlakovana s tlakom debeline od 6 do 8 
cm. 
 

7.3.5 Pesek 
 
Peščeni zaporni sloj je za kolesarske površine, 
ki potekajo popolnoma ločeno od motornega 
prometa (npr. kolesarske poti skozi gozd) zelo 
primeren. Zaradi odvodnjavanja je pomembno, 
da je površina rahlo napeta. Za podlago je 
najboljša cementna stabilizacija ali tampon iz 
drobljenca. 
 
Tovrstna izvedba zahteva pogosto in skrbno 
vzdrževanje, saj se pogosteje na taki površini 
pojavljajo neravnine in udarne jame, ki jih je 
potrebno, v kolikor želimo kolesarju zagotavljati 
udobno vožnjo, sprotno sanirati. 
 
7.3.6 Površinska prevleka na tamponsko 

podlago ("protiprašna zaščita") 
 
Pogosto poteka kolesarska povezava preko 
zaščitenih območij. V takih primerih je potrebno 
zadostiti zahtevam naravovarstvenikov in 
kulturovarstvenikov. V takih primerih se po 
navadi odločimo za protiprašno zaščito. To je s 
postopkom penetracije posebna vrsta 
površinske prevleke, izvedena na nevezani 
nosilni podlagi. Tako obdelane vozne površine 
zagotavljajo primerne lastnosti za prevzem 
predvidenih obremenitev na novozgrajenih kot 
tudi na obstoječih makadamskih voziščih. 
Protiprašna zaščita je nosilno obrabna plast 
izdelana po hladnem postopku, podrobne 
postopke za izdelavo določa Tehnična 
specifikacija TSC 06.417. 
 
Zaradi naravnega videza (bela cesta) je 
protiprašna zaščita sprejemljivejša od asfaltne 
površine. Ceste in poti obdelane s protiprašno 
zaščito dajejo naravni videz (videz makadama), 
zato je ta tehnologija še posebej primerna za 
krajinske parke in objekte, ki so pod 
spomeniškim varstvom. Vožnja, kolesarjenje, 
sprehod in tek na takih površinah je mehak in 
udoben. Za kolesarske in peš poti je primerna 
dvoplastna protiprašna prevleka. Vgrajuje se 
frakcije drobirja od 4/8 mm do 2/4 mm za 
zaključno vrhnjo plast. 
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8 Detajli 
 
Za doseganje višjega nivoja uslug kolesarskih 
površin je potrebno predvideti več podrobnosti, 
ki naj bi omogočile večje udobje in s tem tudi 
spodbujale k množičnejši uporabi kolesarskih 
površin. 
 
8.1 Ločevanje kolesarske steze od 
vozišča 
 
Fizično ločevanje steze od vozišča se lahko 
izvede s prekinjenimi ali neprekinjenimi robniki 
ali z ograjo. 
 
V naseljih: 
V naseljih se ograj izogibamo in jih nameščamo 
le v izjemnih primerih in še to v primerni obliki. 
Klasične jeklene varnostne ograje niso 
primeren element za urbana področja.  
 
Zunaj naselij: 
Zunaj naselij se jeklene varnostne ograje 
postavljajo v skladu s predlogom sprememb in 
dopolnitev TSC 02.210 : 2008 Varnostne 
ograje, Pogoji in način postavitve.  
 
Za kolesarja so prijaznejše rešitve brez jeklene 
varnostne ograje. 
 
8.2 Podvozi in nadvozi 
 
Za varnost in ugodno počutje kolesarjev je zelo 
pomembno pravilno načrtovanje podvozov, ki 
so za izvennivojsko križanje kolesarskih površin 
z ostalimi prometnimi površinami bolj primerni 
kot nadvozi. Hitrost, ki jo kolesar pridobi pri 
vožnji v podvoz, mu pomaga pri vožnji navzgor, 
višinska razlika, ki jo mora premagati kolesar pri 
vožnji skozi podvoz je manjša, v podvozih je 
tudi bistveno manjši vpliv vetra. Podvozi manj 
obremenjujejo okolje, klančine, ki vodijo v 
podvoz in iz podvoza so krajše.  
 
Pri načrtovanju podvozov so pomembna 
naslednja dejstva: 

• optimalna vidljivost iz vseh smeri, 
• čas vožnje v podvozu naj bo za 

kolesarja čim krajši, 
• maksimalni vzdolžni nagib klančine 

znaša 12%, 
• podvoz naj ne povzroča občutka 

utesnjenosti. 
 
 
 
 
 

8.3 Zaključek kolesarskih površin 
 
Na koncu kolesarskih površin je zaradi varnosti 
kolesarjev potrebno postaviti ovire, ki 
preprečujejo nenadno vključevanje kolesarjev v 
promet. To se lahko izvede s stebrički ali z 
drugimi ovirami. Priporočljivo je, da imajo 
kolesarske površine v tem delu niveleto 
speljano tako, da je kolesar prisiljen zmanjšati 
hitrost. Hkrati je obvezno potrebno voznike 
motornih vozil z ustrezno signalizacijo opozoriti 
na tako mesto.  

 
Slika 25: Zaključek kolesarske površine  
 
8.4 Površine za ustavljanje kolesarjev v 
križiščih 
 
V območjih križišč je, zaradi boljše vidnost 
kolesarjev, priporočljivo izvesti naprej 
pomaknjeno stop črto ali stop »površino za 
kolesarje« (advanced stop line), kadar lahko 
kolesarji zavijajo levo. 
 

 
Slika 26: Pomaknjena stop črta 

 

 

Slika 27: Pomaknjena stop površina za levo 
zavijajoče kolesarje. 
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8.5 Prehod s kolesarske steze ali poti na 
kolesarski pas ali kolesarje na vozišču 
 
Zelo pomemben je detajl prehoda z ločene 
kolesarske površine na kolesarjenje na nivoju 
voznega pasu za motorni promet. Kolesar se 
med vožnjo po samostojni oziroma ločeni 
kolesarski površini počuti varno, kar pa ne velja 
za vožnjo na nivoju voznega pasu za motorni 
promet. Ta prehod predstavlja potencialno 
nevarno mesto. Taka sprememba profila je 
dopustna le na preglednem mestu in ob 
ustrezni signalizaciji, ki tudi ostale udeležence 
pravočasno opozarja na nevarnost. 
 

 

Slika 28: Detajl prehoda s kolesarske steze na 
kolesarski pas   

 

Slika 29: Prehod s kolesarske steze na kolesarski 
pas v križišču 

 

 
Slika 30: Začetek kolesarske steze 
 
8.6 Odtočni jaški 
 
Vgradnja odtočnih jaškov na površinah za 
kolesarje ni priporočljiva. V kolikor se izvedbi ni 
mogoče izogniti, morajo biti jaški povozni, reže 
ne smejo potekati v smeri vožnje. 
 
8.7 Robniki 
 
Robniki, ki so postavljeni položeni na smer 
vožnje kolesarja, mora biti spuščeni do nivoja 
vozne površine, tako da ne predstavljajo ovire 
kolesarjem.  

 
8.8 Klančine 
  
Kolesarske klančine morajo biti v skladu z 
naslednjimi pogoji: 

• razdalja klančine od stene mora biti 
vsaj 20 cm, 

• klančina ne sme biti pregloboka, sicer 
lahko pedala in dodatne torbe na 
kolesu zadenejo ob rob klančine, 

• klančine morajo biti na obeh straneh ali 
na sredini stopnic, 

• naklon klančine je lahko največ 25°,  
• če je potrebno premostiti večjo višinsko 

razliko, lahko poteka klančina žagasto. 
 
8.9 Vodenje v območju avtobusnih 
postajališč 
 

 
Slika 31: Avtobusno postajališče na vozišču, 
kolesarski pas    

  
Slika 32: Avtobusno postajališče v niši, kolesarski 
pas 
 

 
Slika 33: Avtobusno postajališče na vozišču, 
kolesarska steza   
 

 
Slika 34: Avtobusno postajališče v niši, kolesarska 
steza 
 
Kolesarska steza mora biti v območju 
avtobusnega postajališča pobarvana z rdečo 
barvo, ker se s tem poveča zaznavnost 
kolesarske površine in zmanjša konflikt med 
kolesarji in pešci. 
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8.10 Nivojsko križanje z železnico 
 
Nivojski prehodi preko železniških tirov morajo 
biti izvedeni tako, da je kot križanja 90°. To se 
lahko doseže tudi z delno deviacijo kolesarske 
površine, tako da je prehod preko tirov čim bolj 
pravokoten. V območju prehoda se mora 
uporabiti gumaste plošče ustreznih dimenzij. 

 

 
Slika 35: Križanje kolesarske površine z železnico 
pod pravim kotom 
 

8.11 Kolesarski pas v nasprotni smeri na 
enosmerni cesti 
 
V primeru prometa kolesarjev v nasprotni smeri 
enosmerne ceste vodenje kolesarjev na vozišču 
v mešanem prometu ni dovoljeno. Potrebno je 
izvesti posebno površino za kolesarje – 
kolesarski pas ali stezo. V primeru 
kolesarskega pasu je taka rešitev možna samo 
v območjih omejene hitrosti (V = 30 km/h). 
 

 
Slika 36: Vodenje kolesarjev v nasprotni smeri na 
enosmerni cesti 
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9 Signalizacija 
 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah predpisuje vrsto, 
pomen, barvo, velikost ter postavljanje 
prometne signalizacije in prometne opreme na 
cestah. Signalizacija mora biti nedvoumna in 
mora udeležencem v prometu natančno 
podajati prepovedi, omejitve, obveznosti, 
splošna obvestila in informacije ter opozorila. 
Signalizacija mora biti postavljena pred vsemi 
možnimi konfliktnimi točkami in za potrditev 
informacij v kolikor je to potrebno 
 
Glede na veljavno zakonodajo je v Sloveniji 
dovoljeno kolesarjenje po vseh cestah, razen 
po avtocestah in hitrih cestah in tam kjer je z 
znakom izrecno prepovedano. Po določenih 
cestah lahko kolesarji vozijo skupaj z motornim 
prometom, primernejše, varnejše in bolj 
zaželene pa so samostojne površine za 
kolesarje, kot so: kolesarske steze, kolesarski  
pasovi ali kolesarske poti. Za vsako izmed 
naštetih tehničnih oblik izvedbe obstaja 
predpisan način označevanja s prometno 
signalizacijo. Na javnih cestah predpisane 
signalizacije ni dovoljeno nadomestiti s 
kakršnokoli drugo signalizacijo.  
 
Na cestah kjer ni postavljena nikakršna izrecna 
signalizacija za kolesarski promet, velja režim, 
da je kolesarjenje dovoljeno na način, ki je v 
skladu s cestno-prometnimi predpisi.  
 
Obarvanje kolesarskih površin z rdečo barvo je 
smiselno tam, kjer se prometne površine 
kolesarjev križajo s prometnimi površinami 
ostalih udeležencev v prometu, torej s 
prometnimi površinami za motorni promet ali s 
površinami za pešce. Obarva se prehode za 
kolesarje, kolesarske površine v območju 
avtobusnih postajališč in priključkov, kolesarske 
pasove ter točkovna mesta, ki predstavljajo 
potencialno mesto za konflikt.  
 
Prevleka iz pigmentiranega epoksidnega veziva 
mora biti v mejah RAL približno 3020 (1,00 
kg/m2) in posip iz rdečega kremenovega peska 
RAL približno 3020 (granulacije 0,7 - 1,2 mm, 
3,00 kg/m2). Prevleka oziroma uporabljeni 
materiali morajo ustrezati zahtevam iz 
Tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 
02.410 – Materiali za talne označbe na 
prometnih površinah. Zaradi obstojnosti in 
zaradi manjših stroškov vzdrževanja se 
kolesarske površine obarva z dvokomponentno 
barvo s posipom. 
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10 Souporaba voznega pasu (sharrow) 
 
10.1 Opis ukrepa 
 
10.1.1 Opredelitev pojma 
 
Souporaba voznega pasu (sharrow) je ukrep, 
kjer kolesarjem s posebno prometno 
signalizacijo dovolimo uporabo celotnega 
voznega pasu (vožnjo po sredini voznega pasu) 
in s tem voznikom motornih vozil nakažemo, da 
se morajo na cesti obnašati enakovredno do 
kolesarjev. Kolesarji vozijo kolo na enak način, 
kot če bi vozili motorno vozilo (avtomobil). 
Vozniki morajo v primeru prehitevanja narediti 
večji prehitevalni manever okrog kolesarja - v 
kolikor je s prekinjeno sredinsko ločilno črto 
prehitevanje dovoljeno. Ukrep je smiselno 
uporabiti tam, kjer se pričakuje enaka oz. 
približno enaka hitrost kolesarjev in motornega 
prometa. 
 
10.1.2 Razlaga koncepta 
 
Koncept souporabe voznega pasu ne odstopa 
bistveno od "kolesarjev na vozišču", torej od 
primera, ko so kolesarji skupaj z motornim 
prometom na vozišču. Iz tega izhaja, da morajo 
biti za uvedbo ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow) izpolnjeni vsi pogoji, kot veljajo za 
"kolesarje na vozišču". 
Osnovna razlika med ukrepom souporabe 
voznega pasu (sharrow) in "kolesarji na 
vozišču" je v tem, da pri ukrepu souporabe 
voznega pasu (sharrow) kolesarji vozijo po 
sredini voznega pasu, pri načinu "kolesarji na 
vozišču" pa ob desnem robu vozišča. 
Ukrep souporabe voznega pasu (sharrow) se 
uvaja predvsem z namenom, da se - na 
določenih in posebej izbranih odsekih, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje - z dodatno 
prometno signalizacijo dodatno "opozori" 
voznike motornih vozil na prisotnost kolesarjev 
oz. na njihovo enakovredno "obravnavo" v 
prometu. Nenazadnje se s tem ukrepom tudi 
izboljša pogoje kolesarjenja kolesarjev (vožnja 
po sredini voznega pasu), prav tako se 
pripomore k izboljšanju prometne varnosti 
kolesarjev (kolesarji so "odmaknjeni" od roba 
vozišča s čimer je manjša možnost za nastanek 
konfliktov med njimi in npr. vzdolžno parkiranimi 
vozili, vozili na uvozih / izvozih ipd.). 
 
10.1.3 Pravila uporabe 
 
Na odseku, kjer je uveden ukrep souporabe 
voznega pasu (sharrow) vozijo kolesarji po 
sredini voznega pasu. V križiščih - kjer je urejen 

ukrep souporabe voznega pasu (sharrow) - 
kolesarje vodimo neposredno. V kolikor so v 
križišču urejeni pasovi za zavijalce (levi 
zavijalci, desni zavijalci) kolesarji - v primeru 
zavijanja oz. spremembe smeri vožnje - 
pravočasno spremenijo smer vožnje in vožnjo 
prav tako nadaljujejo po sredini ustreznega 
prometnega pasu. Talne označbe (simbol oz. 
piktogram) mora biti označen na vsakem od 
prometnih pasov. 
 
Vozniki motornih vozil so dolžni dodatno 
pozornost nameniti kolesarjem. V kolikor 
kolesar vozi pred voznikom motronega vozila 
mora voznik motornega vozila voziti za 
kolesarjem. Kolesarja lahko prehiti le v primeru, 
če sredinska prekinjena ločilna črta na tem 
mestu dovoljuje prehitevanje - in seveda v 
kolikor lahko manever prehitevanja varno 
izpelje. 
 
Posamezni primeri / načini vožnje kolesarjev v 
različnih tipih križišč ter načini vožnje v križiščih, 
ko nastopa kombinacija ukrepa souporabe 
voznega pasu (sharrow) ter kolesarske steze 
(ali kolesarskega pasu) so prikazani v 
nadaljevanju. 
 
10.2 Pogoji in kriteriji za uvedbo ukrepa 
souporabe voznega pasu (sharrow) 
 
V nadaljevanju so prikazani pogoji, ki jih je 
potrebno izpolniti, da se na nekem cestnem 
odseku lahko uvede ukrep souporabe voznega 
pasu (sharrow). Vsi zahtevani pogoji oz. kriteriji 
so združeni v tri skupine: 

• Pogoji, ki izhajajo iz značilnosti cestne 
infrastrukture in obcestja (prečni profil, 
vzdolžni profil ceste, odmiki od ovir / 
objektov ..); 

• Pogoji, ki izhajajo iz značilnosti prometa 
(motorni promet, mirujoči promet, 
kolesarski promet..) ter 

• Pogoji, ki izhajajo iz prometno-
varnostnih zahtev (varnost kolesarjev, 
varnost pešcev ..). 

 
10.2.1 Značilnosti cestne infrastrukture in 

obcestja 
 
S stališča cestne infrastrukture in obcestja 
lahko definiramo naslednje pogoje oz. kriterije 
za uvedbo ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow): 

• ukrep souporabe voznega pasu 
(sharrow) je dopustno izvesti samo v 
primeru, ko prostorske omejitve ne 
omogočajo izvedbe drugačne (boljše) 
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oblike površin za kolesarje, npr. 
kolesarski pas ali kolesarsko stezo. 

• ukrep je dopustno izvesti samo znotraj 
naselja; 

• ukrep souporabe voznega pasu 
(sharrow) je dopustno izvesti v primeru 
dvopasovne ceste (z dvosmernim 
prometom), ko je vozišče širine med 
5,0m in 7,0m (v kolikor je vozišče širše 
od 7,0m se predlaga izvedba 
kolesarskih pasov); 

• ukrep souporabe voznega pasu 
(sharrow) je dopustno izvesti v primeru 
enopasovne ceste (z enosmernim 
prometom), pri čemer mora biti smer 
vožnje kolesarjev identična smeri 
vožnje motornega prometa 

• kar se vzolžnega nagiba nivelete tiče je 
ukrep smiselno izvesti na odseku, kjer 
nagib (pri vzponu) ne presega 3 %. Za 
primer, ko je niveleta v spustu ni 
posebnih omejitev; 

• kar se odmikov od ovir tiče ni posebnih 
zahtev - seveda v primeru, ko je npr. ob 
urejenem vzdolžnem parkiranju ob 
vozišču pravilno izvedena tudi 
varnostna širina med zaznamovanimi 
parkirnimi mesti in robom vozišča (min. 
0,5 m); 

• priporoča se, da je večje območje 
urejeno z enakim načinom vodenja 
kolesarjev, s čimer se doseže boljša 
predvidljivost ter posledično 
ustreznejše ravnanje tako kolesarjev 
kot tudi drugih udeležencev v cestnem 
prometu (predvsem voznikov motornih 
vozil). 

 
10.2.2 Značilnosti prometa (prometne 

značilnosti) 
 
S stališča prometa oz. značilnosti prometa 
(predvsem motornega prometa) lahko za 
uvedbo ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow) definiramo naslednje pogoje: 

• ukrep souporabe voznega pasu 
(sharrow) je smiselno uvesti na 
odsekih, kjer so prometne obremenitve 
motornih vozil majhne - največ 400 
vozil v konični uri; 

• prav tako morajo biti hitrosti motornih 
vozil sorazmerno nizke - izmerjena 
hitrost motornih vozil V85% mora znašati 
manj kot 40 km/h - zaradi čim manjše 
razlike v hitrostih motornih vozil in 
kolesarjev; 

• na odseku / območju, kjer se uvede 
ukrep souporabe voznega pasu 

(sharrow) mora biti vzpostavljeno 
območje omejene hitrosti ("cona 30"); 

• praviloma se ukrep souporabe voznega 
pasu (sharrow) uvede hkrati za obe 
smeri vožnje kolesarjev (običajni primer 
na dvopasovni cesti z dvosmernim 
prometom), lahko pa (izjemoma) samo 
v eno smer (npr. v primeru cestnega 
odseka z večjim naklonom nivelete. V 
primeru enopasovnih cest (z 
enosmernim prometom) se lahko za 
eno stran uvede ukrep souporabe 
voznega pasu (sharrow), za drugo 
stran pa npr. kolesarska steza ali 
kolesarski pas; 

• kar se strukture prometa tiče veljajo 
enaki kriteriji kot za "kolesarje na 
vozišču": mejna vrednost deleža 
tovornih vozil (skupaj z avtobusi) znaša 
10%. 

 
10.2.3 Prometno-varnostne zahteve 
 
Za uvajanje ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow) so definirani tudi pogoji oz. kriteriji, ki 
izhajajo iz prometno-varnostnih zahtev. Pri tem 
velja izpostaviti: 

• prometna varnost kolesarjev: poudariti 
je potrebno, da je uvedba ukrepa 
smiselna v primerih, ko se zaradi 
obstoječe ureditve kolesarskega 
prometa (npr. kolesarji na vozišču) 
kolesarji počutijo "ogrožene" s strani 
voznikov motornih vozil - npr. ob 
"tesnem prehitevanju" ipd. Prav tako 
lahko nastopajo primeri, ko kolesarji - 
zaradi večjega občutka varnosti - raje 
kolesarijo po pločniku kot po vozišču; 

• prometna varnost pešcev: obstajajo 
primeri, ko kolesarji s svojo vožnjo po 
pločniku (ker "svojih" površin nimajo) 
ogrožajo varnost pešcev. Tudi v takšnih 
primerih je smiselno - seveda ob 
izpolnjevanju ostalih potrebnih pogojev 
- razmišljati o uvedbi ukrepa souporabe 
voznega pasu (sharrow); 

• prometna varnost starejših in otrok: 
mora biti omogočeno varno 
sodelovanje vseh vrst kolesarjev. 

 
10.3 Izvedba ukrepa souporabe voznega 
pasu (sharrow) 
 
10.3.1 Označitev začetka / konca območja 
 
Začetek območja souporabe voznega pasu 
(sharrow) se označi s prometnim znakom (slika 
37) in talno označbo – piktogramom (slika 38). 
Smiselno je, da se - zaradi boljše vidnosti, v 
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kolikor je potrebno - prometni znak ponovi tudi 
ob levem robu vozišča. Talna označba se na 
začetku ponovi trikrat, vmesni razmak znaša 
10m (slika 39). 
 
Konec območja / ukrepa "sharrow" (souporaba 
voznega pasu) se posebej ne označuje v 
primeru, da se ukrep smiselno navezuje / 
nadaljuje v kakšno drugo obliko prometnih 
površin za kolesarje (kolesarski pas, kolesarska 
steza). V primeru, da se ukrep souporabe 
voznega pasu (sharrow) konča - in da v 
nadaljevanju poteka promet kolesarjev na način 
"kolesarji na vozišču" se postavi prometni znak 
za "konec ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow)", kot je prikazan na sliki 40. 
 

 
Slika 37: Prometni znak za označitev začetka ukrepa 
souporabe voznega pasu (sharrow) 

 

 
Slika 38: Talna označba (piktogram) za označitev 
ukrepa souporabe voznega pasu (sharrow) 

 

 
Slika 39: Način označitve začetka ukrepa souporabe 
voznega pasu (sharrow) 

 

 
Slika 40: Prometni znak za označitev konca ukrepa 
souporabe voznega pasu (sharrow) 
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10.3.2 Označitev na odseku 
 
Na odsekih predlagamo ponovitev talnih 
označb v naslednjih primerih: 

• ko se na odsek priključi skupinski 
priključek, 

• v križiščih, 
• na območju prehodov za pešce. 

V teh primerih predlagamo, da se ponovi talna 
označba trikrat pred in trikrat po priključku / 
prehodu, vedno na vmesni razdalji 10m. 
 
V primeru daljših odsekov (kjer ni priključkov ali 
prehodov za pešce) predlagamo, da se talne 
označbe ponovijo na vsakih 200m (prav tako 
trikrat, vmesna razdalja med označbami 10m). 
 
10.3.3 Vodenje kolesarjev na območju 

križišč 
 
Na območju križišč (tudi večjih priključkov) se 
kolesarji vodijo neposredno. Posamezni primeri 
načina vodenja kolesarjev so prikazani na 
slikah 41 do 43. 
 
V primeru semaforiziranih križišč je smiselna 
dodatna uvedba "Stop površine za kolesarje" 
oz. t.i. "Cycling box-a" (slika 44). 
 

 
Slika 41: Način vodenja kolesarjev v križiščih, kjer ni 
dodatnih pasov za leve / desne zavijalce 
 

 
Slika 42: Način vodenja kolesarjev v križiščih, kjer so 
dodatni pasovi za leve zavijalce 
 

 
Slika 43: Način vodenja kolesarjev v enopasovnih 
krožnih križiščih 
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Slika 44: Skica izvedbe "Stop površine za kolesarje" 
oz. t.i. "Cycling box-a" na kraku semaforiziranega 
križišča (v kombinaciji z ukrepom souporabe 
voznega pasu) 
 
10.3.4 Prehod v druge oblike kolesarskih 

površin 
 
Ukrep souporabe voznega pasu (sharrow) se 
lahko smiselno zaključi ob prehodu v drugo 
obliko kolesarskih površin - npr. na kolesarski 
pas (slika 45) ali na kolesarsko stezo (slika 46). 
 
Pri tem je pomembno upoštevati določila za 
pravilno izvedbo teh površin - npr. pravilna 
izvedba spuščenih robnikov (slika 30) ipd. 
 
Smiselno je, da se prehod v druge oblike 
kolesarskih površin izvede za križiščem / 
priključkom, če je to le mogoče. 
 

 
Slika 45: Prehod iz ukrepa souporabe voznega pasu 
na kolesarski pas 
 

 
Slika 46: Prehod iz ukrepa souporabe voznega pasu 
na kolesarsko stezo 
 
10.3.5 Dodatni ukrepi za kolesarje 
 
Sam ukrep souporabe voznega pasu je 
smiselno kombinirati tudi z drugimi ukrepi za 
kolesarje, predvsem npr. z "Stop površino za 
kolesarje" oz. "Cycling box-om" v 
semaforiziranih križiščih (slika 44). 
 



 
  TSC 03.600 (marec 2012) 
 

Ministrstvo za infrastrukturo in promet - Direkcija RS za ceste   32 

 
10.4 Prometna signalizacija za označitev 
souporabe voznega pasu (sharrow) 
 
Za označitev ukrepa souporaba voznega pasu 
(sharrow) se uporabi vertikalna signalizacija 
(prometni znak) prikazan na sliki 37 ter talna 
označba simbola na vozišču (slika 38). 
 
Analogno začetku ukrepa se na koncu 
takšnega območja (v kolikor se ukrep ne 
nadaljuje v kolesarski pas ali kolesarsko stezo) 
postavi prometni znak, ki označuje konec 
območja / ukrepa souporabe voznega pasu 
(sharrow), kot je prikazano na sliki 40. 
 
Prometni znak (slika 37) se lahko dodatno 
dopolni z dopolnilno tablo IV-2, kjer je s številko 
označena dolžina odseka, kjer je uveden ukrep 
souporabe voznega pasu (sharrow). 
 
 


