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1 IZPIS O REGISTRACIJI PODJETJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEHNIČNIH PREDPISOV IN STANDARDOV 

 
 
 
Pri izdelavi elaborata so bili upoštevani naslednji tehnični predpisi, normativi in standardi: 
 

• Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.list RS, št. 109/2010, spremembe: Ur.list RS, št. 48/2012 
in Ur.list RS, št. 46/2015); 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Ur.list RS, št. 109/2010; spremembe: 
Ur.list, št. 57/2012; 

• Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Ur.l. RS, št. 110/2002; spremembe: 102/2004-
UPB1 (14/2005 popr.), 126/2007, 108/2009, 57/2012, 103/2013, 19/15; 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Ur.l. RS, št. 
46/2000; spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 
109/2010-ZCes-1; Ur.list št. 99/2015; 

• Pravilnik o projektiranju cest, Ur.list RS, št. 91/2005; spremembe: Ur.list RS, št. 
26/2006, 109/2010-ZCes-1; 

• Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008; 
• Uredba o kategorizaciji državnih cest, Ur.l. RS, št. 33/1998; spremembe: Ur.l. RS, št. 

48/1999, 102/1999, 69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 
95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2006, 
116/2007, 23/2009, 30/2010, 109/2010-ZCes-1; 

• Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem 
prometu, Ur.list RS, št. 116/06; spremembe: Ur.list RS, št. 88/2008, 109/2010-ZCes-
1; 

 
  
 

 Odgovorni projektant: 
Barbara Klemen, univ. dipl. inž. grad. 

 



3 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

3.1 Splošno 

Investitor Občina Bled bo skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI rekonstrukcije 
Rečiške ceste - R3-634, odsek 1094 Gorje – Bled, med km 1,6 + 00 in 2,3+20 (pravilna 
stacionaža je od km 0.560 do km 1.440), z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in 
ureditvijo križišča k predvideni poslovni coni Lip, št. Projekta 11 – 0384, Ljubljana, november 
2012, dopolnjeno december 2013 pristopila k rekonstrukciji obravnavane regionalne ceste.  
Dejanska stacionaža rekonstrukcije na regionalni cesti R3-634/1094 Gorje – Bled znaša od 
km 0.560 do km 1.440.   
 
Regionalni cesti R3-634/1094 Gorje – Bled se na obravnavanem območju nahaja znotraj 
naselja Bled in poteka skozi strnjeno vaško jedro. Cesta predstavlja glavno povezavo 
Spodnjih in Zgornjih Gorij ter vseh naselij in zaselkov na Pokljuki z Bledom in ostalim cestnim 
omrežjem. 
 
Obravnavano območje sega od križišča s Kolodvorsko cesto do podvoza pod železniško progo 
Jesenice – Bled. Na območju je veliko hišnih priključkov. Obstoječa cesta je široka 5 m in 
nima razširitev. Površin za pešce ni, kolesarski promet se odvija po vozišču. Vaško jedro je 
zelo strnjeno, določene hiše in pomožni objekti segajo do ceste. Ob cesti je veliko vrtnih 
ograj, manjših zidov, škarp in opornih/podpornih zidov (višine do cca. 1,5 m). 
Severozahodno od Triglavske ceste so obstoječi uvozi do stavb v zelo strmem nagibu. 
 
Križišče za Lip v km 0.875 je prometno neustrezno. Na koncu naselja v km 0.825 sta locirani 
avtobusni postajališči, ki nista postavljeni v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. 
Nizkonapetostno električno in telekomunikacijsko omrežje je prostozračno, kandalabri se 
nahajajo ob cesti. 
 
 

3.2 Prometna ureditev 

Prometne obremenitve so pridobljene z internetne strani Direkcije RS za infrastrukturo 
(www.drsi.si) in so za leta 2012 do 2014 naslednje: 
 
R3-634, odsek 1094 Gorje - Bled (števno mesto 235 Spodnje Gorje): 
 

 
Leto Kat. 

Ceste 
Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka Prometni odsek 

 
(PLDP) Motorji 

Osebna 
vozila Avtobusi 

 < 
3,5t 

.  
3,5-
7t 

< 
7t Prikolico Vlačilci 

2014 R3 634 1094 Gorje - Bled 4.131 58 3710 64 187 56 45 6 5 
2013 R3 634 1094 Gorje - Bled 4.173 60 3755 61 189 54 44 5 5 
2012 R3 634 1094 Gorje - Bled 4.565 61 4117 61 207 57 46 6 6 
 
Števno mesto se nahaja na začetku predvidene zapore (podvoz pod železnico). 



 
 
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je predvidena zamenjava voziščne konstrukcije. S 
silikatnimi zrni se zagotovi zadostna tornost. Uredi se odvodnjavanje cestišča in pločnika. 
Zamenja se dotrajana in postavi nova prometna oprema. Cesta se opremi s cestno 
razsvetljavo. Pregledna berma je zagotovljena po celotnem območju. Preglednost pri 
priključkih je izboljšana z odstranitvijo vegetacije in izgradnjo pločnika. Na nekaterih mestih 
zadostne preglednosti ni mogoče zagotoviti, zato se tam postavijo ogledala (odporna proti 
zarositvi). 
S pločnikom se zagotovi večja varnost pešcev. Širina pločnika je minimalna. Prehodi za pešce 
se označijo in osvetlijo. V določenih delih se pločnik zoža na 60 cm, kar je z vidika varnosti 
pešcev neugodno. Poglobljeni robniki na zožanjih omogočajo prehodnost z otroškimi in 
invalidskimi vozički. 
Na mestu ostre S krivine se hitrost omeji na 40 km/h. Desni ovinek iz smeri Bleda v tej S 
krivini se označi s prometnimi znaki III-107 (tabla za usmerjanje). Boljša rešitev bi bila 
izgradnja novega podvoza pod železniško progo v večji širini na novi lokaciji in izboljšanje 
cestnih elementov, vendar to ni predmet tega projekta. 
V območju križišča s Koroško cesto je hitrost omejena na 40km/h kar v kombinaciji z 
dvignjeno ploščadjo umiri vožnjo skozi križišče. To je potrebno za zagotovitev preglednosti 
na prehodu za pešce, ki je zahtevana za hitrost 10 km/h višjo kot je predvidena na cesti (v 
tem primeru torej 50 km/h). 
Predvidena je izgradnja dvignjene ploščadi križišča (+12 cm), ki naj bi umirjala promet v 
območju križišča s Koroško cesto v jedru naselja in na območju prehoda za pešce. Kategorija 
ceste R3 sicer po TSC 02.203 ni primerna za predvideni ukrep, vendar obenem prometne 
obremenitve dopuščajo izgradnjo tega ukrepa (skupni promet v konični uri je namreč 454 
EOV/h < 600 EOV/h). Na mestu obstoječega avtobusnega postajališča se zato uredi 
primerna horizontalna signalizacija. 
 
 
Obstoječa regionalna cesta je na območju, predvidenem za rekonstrukcijo, široka 5 m in 
nima razširitev. Zaradi velikega števila obstoječih komunalnih vodov, ki se praviloma 
nadomeščajo z novimi (vodovod, plinovod, fekalna in meteorna kanalizacija, elektro vod) in 
posledično zaradi izkopa globine do 3.0 m, izvedba rekonstrukcije ob polovični zapori 
ni možna. Za čas rekonstrukcije regionalne ceste bo treba vzpostaviti popolno 
zaporo regionalne ceste R3-634/1094 Gorje – Bled od km 0.560 do km 1.440. 
Vzpostavi se obvoz na relaciji Bled - avtocesta A2 priključek Lesce – avtocesta A2 priključek 
Jesenice vzhod – Sp. Gorje in obratno (popolna zapora in obvoz je prikazan v pregledni 
situaciji Priloga 1).  
 
Za popolno zaporo se predvidi zapora tipa E-2 iz smeri Gorje (Priloga 2) oz. zapora tipa E-3 iz 
smeri Bled (Priloga 3). Zaporo se označi s tablami čelne zapore (VI-1, VI-1.1) ter opremi z 
oranžnimi utripajočimi lučmi. Vodenje obvoza na avtocestnem priključku Lesce je prikazano v 
Prilogi 4, vodenje obvoza na avtocestnem priključku Jesenice vzhod pa je prikazano v Prilogi 
5. Vodenje obvoza na regionalnih cestah je prikazano na prilogah od 6 – 13. Obvoz bo 
potekal preko regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled ter preko R3-634/1104 Javornik – 
Gorje. 



 
Avtobusni prevoznik redne linije Alpetour bo opravljal prevoze na relaciji popolne zapore z 
manjšimi 19 - sedežnimi vozili preko omrežja lokalnih cest (R3 – Kolodvorska – Za Žago – 
proti Elmontu – R3).  
 
Intervencija bo potekala za gasilska vozila preko omrežja lokalnih cest (R3 – Kolodvorska – 
Za Žago – proti Elmontu – R3), za reševalce in policijo pa preko omrežja lokalnih cest (R3 – 
Partizanska cesta, Cesta v Vintgar – Podhom – R3), kjer velja omejitev za vozila z višino nad 
h=2,2 m. 
 
Ker bo prišlo do povečanja prometa na lokalnih cestah v bližini popolne zapore (obvoz preko 
lokalnih cest ni označen), se na določenih lokalnih cestah spremeni prometni režim. V izogib 
zastojem ter zagozdenju vozil na lokalnih cestah se predvidijo določene omejitve glede širine, 
višine in teže vozil. Na določenih lokalnih cestah se vzpostavi enosmeren režim. Prometno 
signalizacijo na lokalnih cestah postavi in vzdržuje koncesionar občine Bled. 
 
Tehnični elementi obvoznih cest 
 
S popolno zaporo regionalne ceste R3-634/1094 Gorje – Bled od km 0.560 do km 1.440 se 
bo promet preusmeril na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled, na avtocesto ter na 
regionalno cesto R3-634/1104 Javornik – Gorje.  
 
Regionalna cesta R1-209/1088 Lesce – Bled ima boljše tehnične elemente kot pa 
obravnavana državna cesta. Promet se bo na njej z vzpostavitvijo popolne zapore zmanjšal. 
Ves promet v smeri Pokljuke, ki je že sedaj šel preko regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – 
Bled, bo že na avtocesti preusmerjen preko obvoza AC priključek Jesenice vzhod. 
 
Regionalna cesta R3-634/1104 Javornik – Gorje ima podobne tehnične elemente kot jih ima 
obravnavana državna cesta. Širina vozišča znaša od 4,5 m do 6,0 m. Na odseku se nahajata 
dve ožini s širino 3,5 m, kjer je s prometno signalizacijo vzpostavljen odstop prednosti. Glede 
na to, da je tudi na obravnavani državni cesti ožina s širino 3,5 m se večjih težav na ožini ne 
pričakuje.  
 



 
 
Graf 1: Grafična primerjava prometnih obremenitev 
 
Na obravnavani državni cesti R3-634/1094 Gorje – Bled znaša PLDP za leto 2014 4.131 vozil.  
Regionalna cesta R3-634/1104 Javornik – Gorje je sposobna prevzeti preusmerjen promet 
(skupaj 6.139 vozil/dan). Glede na to, da bo za lokalni promet možen tudi neoznačeni lokalni 
obvoz za osebna vozila in kombije po občinskih cestah v naselju Bled, se pričakuje, da bo 
preusmeritev prometa na regionalno cesto R3-634/1104 Javornik – Gorje manjša, kot pa je 
izmerjen PLDP promet na obravnavani državni cesti. Vpliv na obremenjenost avtoceste A2 
zaradi vzpostavitve obvoza je zanemarljiv. 
 
O dostopu do stanovanjskih objektov na območju popolne zapore se bo izvajalec sproti 
dogovarjal s stanovalci in jih obveščal o možnosti dostopa. Izvajalec del mora poskrbeti, da 
se dela vsakodnevno končajo v taki fazi, da ne bo ogrožena varnost uporabnikov ceste in 
stanovalcev. 
 
Pri postavitvi prometne signalizacije se upošteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Ur. List RS št. 45/00) in dopolnitve Pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. List RS št. 110/2006), Pravilnik o načinu 
označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. List št. 
116/2006) ter seznam državnih cest, kjer se postavljajo prometni znaki velikih dimenzij, ki ga 
je pripravila Direkcija RS za infrastrukturo št. 347-05-7/01 z dne 9.5.2001. 
Za izvedbo začasne prometne signalizacije bodo uporabljeni prometni znaki na rumeni 
podlagi. Prometni znaki so iz aluminijaste pločevine. Prometni znaki za nevarnost imajo 
stranico dolgo 90 cm, prometni znaki za izrecne odredbe imajo premer 60 cm. Površina teh 
znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov tipa II, ostali so tipa I. Prometne 



znake se postavi na višino 150 cm. V območju površin za pešce se prometni znaki postavijo 
na višino 225 cm. Table čelne zapore se postavijo na višino 100 cm. 
 
Pri prečrtavanju vsebin prometnih znakov je treba uporabiti materiale, ki pri odstranitvi ne 
poškodujejo svetlobno odsevne folije na znaku. V primeru ugotovljenih poškodb na znaku, se 
le ta nadomesti z novim na stroške pristojnega koncesionarja. 
 

3.3 Tabela uporabljenih prometnih znakov na zapori 

Tabela uporabljenih prometnih znakov se nahaja na naslednji strani. 
 

3.4 Obveščanje o zapori 

Obvestilo o zapori mora izvajalec posredovati v sredstva javnega obveščanja (radijske 
postaje, časopis), na AMZS in področno policijsko postajo. 
 

3.5 Zaključek 

Po končanju vseh del mora zavezanec za zaporo poskrbeti, da se odstrani vsa začasna 
prometna signalizacija, ki je bila postavljena v času zapore in poskrbeti za vzpostavitev 
prvotnega stanja. 
 
Ljubljana, marec 2016                                                             sestavil: 

                                                                                          Gorazd Hudej 



 

Tabelarični seznam začasne prometne signalizacije na AC (DARS) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelarični seznam začasne prometne signalizacije na G+R (DRSI) LIST 1 

 



 

 
Tabelarični seznam začasne prometne signalizacije na G+R (DRSI) LIST 2 
 

 
 



Tabelarični seznam začasne prometne signalizacije lokalne ceste 
 

 



 

 

OBVEŠČANJE O ZAPORI 

 
 
 
 
Obveščamo vas, da bo zaradi del popolna zapora regionalne ceste R3-634/1094 Gorje – Bled 
od km 0.560 do km 1.440. Obvoz bo urejen na relaciji Bled - avtocesta A2 - Sp. Gorje in 
obratno.  
 
 
Popolna zapora bo v času od ………do………. 
 
 
Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del. 
Hvala za razumevanje. 
 
 
 
 
 



 

4 GRAFIČNE PRILOGE 

 
 

• Priloga 1: Pregledna situacija popolne zapore in obvoza 

• Priloga 2: Popolna zapora v km 0.560 

• Priloga 3: Popolna zapora v km 1.440 

• Priloga 4: Situacija obvoza AC priključek Lesce 

• Priloga 5: Situacija obvoza AC priključek Jesenice vzhod 

• Priloga 6: Situacija obvoza Bled 1 

• Priloga 7: Situacija obvoza Bled 2 

• Priloga 8: Situacija obvoza križišče regionalnih cest 

• Priloga 9: Situacija obvoza križišče Šobec 

• Priloga 10: Situacija obvoza krožno križišče Avsenik 

• Priloga 11: Situacija obvoza deteljica AC Jesenice vzhod 

• Priloga 12: Situacija obvoza Vintgar 

• Priloga 13: Situacija obvoza Sp. Gorje 

 

Prometne ureditve na lokalnih cestah: 

• Priloga Elmont 

• Priloga Spodnje Gorje 

• Priloga Vintgar 

• Priloga Podhom 

• Priloga Partizanska cesta 

 

 

 

 

 


