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Gradnja kolesarske povezave št. 910600

ROGAŠKA SLATINA–PODČETRTEK–
BISTRICA OB SOTLI [odsek Podčetrtek–Imeno]
Kolesarska povezava Rogaška
Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob
Sotli bo urejena pretežno ob
regionalni cesti.

V obstoječem stanju si kolesarji pot delijo
z vozniki motornih vozil po regionalni cesti
R1-219. Obravnavani odsek kolesarske
povezave Podčetrtek - Imeno poteka od
Podčetrtka v km 11,274 regionalne ceste R1219/1239 (Mestinje - Golobinjek) do priključka
makadamske poti na državno cesto v naselju
Imeno v km 12,841.

Projekt obsega gradnjo enostranske dvosmerne kolesarske
steze ob desni strani ceste z zaščitnim pasom za kolesarje
in varnostno ograjo, na območju naselja Imeno pa gradnjo
dvostranske enosmerne kolesarske steze v kombinaciji s
površinami za pešce. Prvi del trase do km 12,278 namreč pote
ka na območju prometnega režima zunaj naselja, nadaljevanje do konca trase pa na območju prometnega režima v
naselju Imeno. Ker kolesarske površine potekajo ob obstoječi
cesti, se ohranjajo horizontalni in vertikalni elementi ceste.
Projekt se bo izvajal v treh etapah. Prva etapa bo potekala od
km 11,274 do km 12,050, druga etapa od km 12,050 do km
12,250, tretja pa od km 12,250 do km 12,841.
Kolesarska povezava med Podčetrtkom, Imenom in Bistrico,
ki poteka ob regionalni cesti, bo pretežno namenjena
turističnemu, rekreacijskemu oziroma izletniškemu kolesarjenju,
uporabljalo pa jo bo tudi tamkajšnje prebivalstvo za prevoz
na delo, v šolo, trgovino itd. Veliko povečanje kolesarskega
prometa lahko pričakujemo v poletni sezoni, ko je v Podčetrtku
veliko turističnih gostov. Na novo urejena infrastruktura bo
omogočila, da bodo hodili na kolesarske izlete, za katere
zdaj ni pravih možnosti. Z zgraditvijo te kolesarske steze bo
poskrbljeno za povečanje prometne varnosti in povezavo z že
zgrajenimi odseki kolesarskih povezav v tem prostoru, kar je
tudi cilj naložbe.

Prikaz načrtovane
kolesarske poti
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Nov odsek kolesarske povezave bo povezoval
nekatere že obstoječe odseke. V kolesarskem
omrežju obmejnega območja bo ta povezava
del daljinske kolesarske povezave št. 910600
v smeri Slovenska Bistrica–Čatež. Zgraditev
kolesarske poti bo imela skupaj z obstoječimi
turističnimi dejavnostmi pozitiven sinergijski
učinek, saj bo omogočala boljšo oziroma
pestrejšo turistično ponudbo in boljšo pove
zljivosti med različnimi turističnimi kraji v
občinah na tem območju. Zdraviliški turizem
s svojo celovitostjo in visoko ravnijo ponudbe
ima tu velik in tradicionalen pomen. Občini
Podčetrtek in Rogaška Slatina s svojo večsto
letno turistično zgodovino in velikim obsegom
turističnega prometa sta med najstarejšimi in
najpomembnejšimi turističnimi kraji v Sloveniji
predvsem zaradi zdraviliške in z njo povezanih
dejavnosti. Poleg termalnih kopališč in drugih
spremljajočih turističnih dejavnosti pestro
ponudbo v občinah na tem območju med
drugimi dopolnjujejo tudi kulturnozgodovinska
in sakralna dediščina, naravne znamenitosti
in parki, široka gostinska oziroma kulinarična
ponudba, različne kulturne prireditve in šte
vilne možnosti za rekreacijo in zabavo (npr.
pohodništvo in kolesarjenje), ki povečujejo pri
vlačnost zdraviliške ponudbe in jo dodatno
popestrijo.

V okviru tega projekta je na počivališču ob daljinski kolesarski
povezavi v Podčetrtku predvidena postavitev informacijske
e-table za dodatno obveščanje kolesarjev in drugih obiskovalcev
o poteku kolesarske povezave.
Niveletni potek kolesarske povezave je prilagojen niveleti državne
ceste oziroma načinu poteka ob njej. Vzdolžni nagibi nivelete
ceste se gibljejo v razponu do 3,7 %, trasa pa poteka v menjajočih
se vzponih in padcih. Ustrezno se uredita tudi odvodnjavanje in
osvetlitev skozi naselje.
Pri gradnji kolesarske steze je predvidena gradnja opornih in
enega podpornega zidu ter dveh brvi čez vodotoka. Vzdolž
trase je predvidena gradnja petih opornih konstrukcij in enega
podpornega zidu. Podporni zid bo izveden v kombinaciji s talno
ploščo med stanovanjskim objektom in površino za kolesarje, in
sicer kot nadomestilo za obstoječi podporni zid, ki varuje više
ležeče vozišče od niže ležečega terena ob objektu.

Turizem je razvojna priložnost območja občin
Podčetrtek in Rogaška Slatina, razvoj kakovostnej
šega turizma pa zahteva večja vlaganja v turistično
infrastrukturo, kot so kolesarske poti, jahalne poti,
tematske in pešpoti, rekreacijska središča, vodni
športi in rekreacija. Območje ima naravne in kultur
ne zmogljivosti, potrebna pa so vlaganja v ureditev
tovrstne turistične infrastrukture.

Posnetki obstoječega stanja lokacij, na katerih
bo potekala nova kolesarska povezava Rogaška
Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli.
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