
  
 

1094  004.2101 S.1  

11-0384 Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634/1094, po recenziji december 2013 

3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 
 

NAČRT: 3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - CESTA   

NAROČNIK: 

OBČINA BLED 
Cesta svobode 13 
4260 Bled 

CESTA: R1-634/1094 (Gorje – Bled) 

OBJEKT: 

REKONSTRUKCIJA REČIŠKE CESTE R3-634 ODSEK 1094 GORJE – 
BLED OD KM 1,6+00 DO KM 2,3+20 Z UREDITVIJO PLOČNIKA, 
AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ IN UREDITVIJO KRIŽIŠČA K 
POSLOVNI CONI LIP 

VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: PZI po recenziji 

ZA GRADNJO: Rekonstrukcija 

PROJEKTANT: 
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova 65, 1113 Ljubljana,  
IZS 0315 

 
ODGOVORNA OSEBA: Viljem Celcer, univ.dipl.inž.gr. 

 
ŽIG IN PODPIS:  

 
ODGOVORNI PROJEKTANT: 

 
Andrej Jan, univ. dipl.inž.grad 
IZS G – 2130 

 
ŽIG IN PODPIS:  

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

 
Andrej Jan, univ. dipl.inž.grad 
IZS G – 2130 

 
ŽIG IN PODPIS: 
  

ŠTEVILKA PROJEKTA: 11-0384 

ŠTEVILKA NAČRTA: 11-0384/C 

KRAJ IN DATUM: Ljubljana, november 2012, dopolnjeno december 2013 
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3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ  
 

3/1.1 Naslovna stran načrta 

3/1.2 Kazalo vsebine načrta  

3/1.3 Dokumentacija o recenziji načrta 

3/1.4.1 Tehnično poročilo  

3/1.4.2 Projektantski predračun 

3/1.4.3 Tabela znakov 

3/1.6 Risbe      

3/1.6.1 G.101 Pregledna situacija        M = 1:5.000 
3/1.6.2.1 G.102.1 Pregledna gradbena situacija  M = 1:1000 
3/1.6.2.2 G.102.2 Gradbena situacija 1, km 1,6+00 do 1,7+80 M = 1:500 
3/1.6.2.3 G.102.3 Gradbena situacija 2, km 1,7+80 do 1,9+80 M = 1:500 
3/1.6.2.4 G.102.4 Gradbena situacija 3, km 1,9+80 do 2,1+40 M = 1:500 
3/1.6.2.5 G.102.5 Gradbena situacija 4, km 2,1+40 do 2,3+20 M = 1:500 
3/1.6.3.1 G.103.1 Prometna situacija list 1 (km 1,6+00 do km 2,0+00) M = 1:500 
3/1.6.3.2 G.103.2 Prometna situacija list 2 (km 20+00 do km 2,3+20)  M = 1:500 
3/1.6.4.1 G.104.1 Komunalna situacija list 1 (km 1,6+00 do km 2,0+00) M = 1:500 
3/1.6.4.2 G.104.2 Komunalna situacija list 2 (km 20+00 do km 2,3+20)  M = 1:500 
3/1.6.5.1 G.131.1 Normalni prečni profil  - pločnik levo M = 1:50 
3/1.6.5.2 G.131.2 Normalni prečni profil  - pločnik desno M = 1:50 
3/1.6.6.1 G.132.1 Prečni profili, list 1 M = 1:100 
3/1.6.6.2 G.132.2 Prečni profili, list 2 M = 1:100 

3/1.6.7 G.142 Vzdolžni profil M = 1:1000/100 
3/1.6.8.1 G.151.1.1 Višinska situacija 1, km 1,6+00 do 1,7+80 M = 1:250 
3/1.6.8.2 G.151.1.2 Višinska situacija 2, km 1,7+80 do 1,9+80 M = 1:250 

3/1.6.18.3 G.151.1.3 Višinska situacija 3, km 1,9+80 do 2,1+40 M = 1:250 
3/1.6.18.4 G.151.1.4 Višinska situacija 4, km 2,1+40 do 2,3+20 M = 1:250 
3/1.6.9.1 G.151.2.1 Postavitev znakov  
3/1.6.9.2 G.151.2.2 Postavitev smernikov  
3/1.6.9.3 G.151.2.3 Lesena varnostna ograja N2-W4  
3/1.6.9.4 G.151.2.4 Detajl zaključnice  
3/1.6.9.5 G.151.2.5 Postavitev varnostne ograje  
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3/1.6.10 G.151.3 Označbe na cestišču  
3/1.6.11 G.151.4 Detajl klančine za invalide  
3/1.6.12 G.151.5 Detajl uvoza preko poglobljenega robnika (mestna 

izvedba) 
 

 G.151.6 Detajli odvodnje  
3/1.6.13.1 G.151.6.1 Detajl koritnice  
3/1.6.13.2 G.151.6.2 Detajl travnate mulde  
3/1.6.13.3 G.151.6.3 Detajl jaška z vtokom pod robnikom ali rešetko  
3/1.6.13.4 G.151.6.4 Detajl jaška v travnati muldi  
3/1.6.13.5 G.151.6.5 Detajl iztočne glave  

3/1.6.14 G.151.7 Avtobusna nadstrešnica  - skica  
3/1.6.15 G.151.8 Detajl tlakovanja ploščadi  
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3/1.3 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI NAČRTA 
 

 



e-pošta : info@cedesign.si  

 
Klasifikacijska štev.:   37165-186/2011/284 Interna štev.:  REC-2013-003 
Naziv projekta:  Datum:  09.11.2013 
 
 

ZAPISNIK RECENZIJSKE OBRAVNAVE ZA PROJEKT: 
 

»PZI rekonstrukcije Rečiške ceste na Bledu« 
(cesta R3-634/1094 Gorje - Bled, od km 1+600 do km 2+320) 

 
Dne 07.11.2013 se je ob 10,00 uri, v prostorih občine Bled, cesta svobode 13, začela recenzijska 
obravnava za projekt: 
 
Naročnik: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
 
Naslov projekta: PZI rekonstrukcije Rečiške ceste na Bledu 
  (cesta R3-634/1094 Gorje - Bled, od km 1+600 do km 2+320) 
 
Vrsta dokumentacije:  PZI, rekonstrukcija  
 
Številka projekta: 11-0384 
 
Datum projekta:  november 2012 
 
Projektant: PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.,  
 Vojkova 65, 1000 Ljubljana 
 
Odg. vodja projekta: Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad. 
 
Odg. projektanti: Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad. 
 Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad. 
 Dušan Križaj, univ.dipl.inž.grad. 
 Andrej Kumerdej, univ.dipl.inž.el. 
Odg. izdelovalci 
elaboratov: Igor Špacapan, univ.dipl.inž.geol. 
 Milena Božič, dipl.inž.grad. 
 
Skrbnik projekta : Saša Repe, univ.dipl.inž.arh. 
 
Recenzent: CE DESIGN d.o.o., Senično 56, 4294 Križe 
 
Projekt so recenzirali: 
 
I.  Janez Žura, univ.dipl.inž.grad. – vodilna mapa, načrt ceste, katastrski elaborat, 
 zakoličbeni elaborat in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki; 
 
II. Janez Pelhan, univ.dipl.inž.grad. – načrt vodovoda, načrt kontrolirane odvodnje,  
 načrt vodnogospodarske ureditve, načrt fekalne kanalizacije; 
 

CE DESIGN 

  p r o j e k t i r a n j e   i n   t e h n .  s v e t o v a n j e 

CE DESIGN, d.o.o. Telefon (04)  59 55 660 
Senično 56 Telefax (04)  23 80 901 
SI  4294 Križe Sodni register 1/00863/00 
Slovenija ABANKA TRR 05100-8010496071 
 Matična številka 550 94 32 000 
 ID za DDV SI 41 87 00 34 
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III. Janez Podnar, univ.dipl.inž.el. – načrt cestne razsvetljave;  
 
IV. Lara Humar, dipl.inž.grad. – elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij; 
 
V. Franc Sterle, univ.dipl.inž.str. – varnostni načrt;  
 
Prisotni na obravnavi: 
Silvo Drole, univ.dipl.inž.tehnol.prom., DRSC – sektor za upravljanje cest 
Aleš Merkun, dipl.inž.grad., DRI 
Saša Repe, univ.dipl.inž.arh., občina Bled – skrbnik projekta 
Metod Lojk, univ.dipl.inž.grad., CE DESIGN d.o.o. – tajnik in vodja recenzije 
Janez Žura, univ.dipl.inž.grad., CE DESIGN d.o.o. – recenzent 
Janez Pelhan, univ.dipl.inž.grad. – recenzent 
Andrej Jan, univ.dipl.inž.grad., PNZ d.o.o. – projektant in vodja projekta 
Andrej Bogataj, univ.dipl.inž.grad., PNZ d.o.o. – projektant  
Igor Špacapan, univ.dipl.inž.geol., GI ZRMK d.o.o. – projektant 
Aleš Zupan, univ.dipl.inž.grad., PNZ d.o.o. - projektant 
 
Obravnave se niso udeležili: 
Janez Podnar, univ.dipl.inž.el. – recenzent 
Lara Humar, dipl.inž.grad. – recenzent 
Franc Sterle, univ.dipl.inž.str. – recenzent 
Dušan Križaj, univ.dipl.inž.grad., PNZ d.o.o. – projektant  
Andrej Kumerdej, univ.dipl.inž.el., NOVERA d.o.o. – projektant  
Milena Božič, dipl.inž.grad., PNZ d.o.o. – projektant 
 
Sestavni deli projekta so: 

- Vodilna mapa »0« 
- Načrt gradbenih konstrukcij ceste »3/1« 
- Načrt vodovoda »3/2« 
- Načrt kontrolirane odvodnje »3/3« 
- Načrt vodnogospodarskih ureditev »3/4« 
- Načrt fekalne kanalizacije »3/5« 
- Načrt cestne razsvetljave »4/1« 
- Geološko-geomehanski elaborat »10/1« 
- Katastrski elaborat »10/2« 
- Zakoličbeni elaborat »10/3« 
- Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij »10/4« 
- Varnostni načrt »10/5« 
- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki »10/6« 

 
RECENZIJSKA OBRAVNAVA 
 
Projektant je predstavil projekt. 
 
SPLOŠNE PRIPOMBE 
 
1) Projekt mora biti izdelan skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS 110/2002 
in kasnejšimi spremembami), s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (UL RS 55/08 in 
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kasnejšimi spremembami) ter s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah (UL RS 46/2000 in kasnejšimi spremembami). 
 
2) Popisi del in predračuni  morajo biti šifrirani in izdelani skladno z zahtevami tehnične 
specifikacije  »TSC 09.000:2006  Popisi del pri gradnji cest«, ki jo je izdala Direkcija RS za 
ceste v letu 2006. Vsi predračuni naj upoštevajo cene z istim datumom. 
 
3) Odgovoriti je potrebno na vsako pripombo iz poročil recenzentov in na vsako pripombo iz 
tega zapisnika. 
 
 
PRIPOMBE RECENZENTOV 
 
I.  Odg. recenzent Janez Žura, univ.dipl.inž.grad. 
 
Recenzent je pripravil dne 27.10.2013 Poročilo o recenzijskem pregledu projektne dokumentacije 
»PZI Rečiške ceste na Bledu« (cesta R3-634/1094 Gorje - Bled, od km 1+600 do km 2+320), v 
katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo vsebuje pripombe za vodilno mapo (A), za 
načrt gradbenih konstrukcij ceste (B), za katastrski elaborat (C), za zakoličbeni elaborat (D) in za načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (E). Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
4) Točka B4.b) poročila: naročnik je pojasnil, da se strinja s tako dražjo ureditvijo poglobljenih 
robnikov na priključkih v skladu s katalogom urbane opreme občine Bled. 
 
5) Točka B4.c) poročila: uvoz na manipulativno površino pred gasilnim domom naj bo le eden, 
ki bo služil osebnim vozilom. Na preostalem delu manipulativne površine se vgradi le 7cm visok 
robnik, preko katerega bodo lahko vozili gasilni avtomobili v času intervencije. 
 
6) Točka B4.h) poročila: zaporni količki na pločniku se ukinejo.  
 
7) Točka B4.i) poročila: klančina na dvignjeno ploščad ostane po projektu. 
 
8) Točka B4.j) poročila: projektant dodatno preveri, ali je možno na nekaterih odsekih razširiti 
pločnik na 1,6m na račun asfaltiranja berme ali razširitve cestnega telesa. 
 
9) Točka B4.m) poročila: projektant je pojasnil, da je prerez cestišča dovolj širok za polovično 
zaporo in promet z osebnimi avtomobili in šolskim kombijem (namesto avtobusa), tovorni promet 
pa bo občasno preusmerjen na obvoz preko cestnega odseka 1104 Javornik – Gorje. 
 
10) Točka B5.c) poročila: ostane debeloslojna označba prehodov za pešce po projektu. 
 
11)Točka B7.e) poročila: Zaporni stebrički na platoju se ukinejo. Dvignjeni plato naj se delno 
ali v celoti tlakuje z granitnimi kladami  v skladu s predlogom občine.  
 
12) Točka B7.f) poročila: v tehničnem poročilu se pojasni funkcija prepusta med profiloma R17 
in R18, v predračunu se doda postavka za sanacijo tega prepusta. 
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13) Točka B8.h) poročila: Znak I-28.1 v naselju načeloma ni potreben. Ker gre za prvo križišče v 
naselju tik za znakom III-14 (naselje) in železniškim podvozom, ki onemogoča dobro 
preglednost, je bil podan sklep, da znak za nevarnost ostane po projektu. 
 
14) Točka B8.i) poročila: cestni smerniki se ukinejo, ostanejo le na odseku od železniškega 
podvoza do odcepa za poslovno cono LIP. 
 
15) Točka B10.b) poročila: detajl drenaže in voziščne konstrukcije na pločniku se popravi v 
karakterističnem profilu in v prečnih profilih. 
 
16)Točka B11.b) poročila: Nagib brežine 1:1 v profilih R21 in R22 se dodatno utrdi s travnimi 
ploščami. 
 
17) Točka C3 poročila: način izrisa katastrske situacije ostane, kot je v projektu. 
 
18) V tehničnem poročilu se nerodno omenja šolska pot, kar nakazuje potrebo po šolskem 
prehodu za pešce. Projektant naj v poročilu jasno zapiše, da na tej trasi ni šolske poti, pač pa 
bodo imeli po rekonstrukciji tudi šolarji možnost hoje po pločniku, medtem ko so sedaj hodili po 
bankini in vozišču regionalke. 
 
 
II.  Odg. recenzent Janez Pelhan, univ.dipl.inž.grad. 
 
II.1. Načrt kontrolirane odvodnje 
 
Recenzent je pripravil dne 05.10.2013 Poročilo recenzenta o pregledu projektne dokumentacije – 
Načrt kontrolirane odvodnje  za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste R3-634, odsek 1094 
Gorje – Bled od km 1+600 do km 2+320), v katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo 
je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
1) V tehničnem poročilu naj se navede, kako so v predračunu upoštevane izmere izkopa za 
meteorno kanalizacijo v območju cestišča. 
 
 
II.2. Vodnogospodarske ureditve 
 
Recenzent je pripravil dne 15.10.2013 Poročilo odg. recenzenta o pregledu projektne 
dokumentacije – načrt vodnogospodarskih ureditev  za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške 
ceste R3-634, odsek 1094 Gorje – Bled od km 1+600 do km 2+320), v katerem navaja svoje 
ugotovitve in  pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Dodatnih pripomb v zvezi s 
tem načrtom  na obravnavi ni bilo. 
 
 
II.3. Načrt fekalne kanalizacije 
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Recenzent je pripravil dne 07.10.2013 Poročilo recenzenta o pregledu projektne dokumentacije – 
Načrt fekalne kanalizacije  za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste R3-634, odsek 1094 
Gorje – Bled od km 1+600 do km 2+320), v katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo 
je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
1) V tehničnem poročilu naj se navede, kako so v predračunu upoštevane izmere izkopa za 
fekalno kanalizacijo v območju cestišča. 
 
 
II.4. Načrt vodovoda 
 
Recenzent je pripravil dne 04.10.2013 Poročilo recenzenta o pregledu projektne dokumentacije – 
Načrt vodovoda   za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste R3-634, odsek 1094 Gorje – Bled 
od km 1+600 do km 2+320), v katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo je sestavni del 
tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
1) V tehničnem poročilu naj se navede, kako so v predračunu upoštevane izmere izkopa za 
vodovod v območju cestišča regionalne ceste. 
 
 
III.  Odg. recenzent Janez Podnar, univ.dipl.inž.el. 
 
Recenzent je pripravil dne 15.10.2013 Poročilo o pregledu projektne dokumentacije  Javne 
razsvetljave na Rečiški cesti na Bledu  za objekt »PZI obnove Rečiške ceste s pločnikom«, v 
katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
1) Projektant naj v poročilu pojasni, zakaj so vsi trije prehodi za pešce osvetljeni različno. 
Glede na različno postavitev svetilk na posameznem prehodu naj preveri osvetljenost 
posameznega prehoda in rezultate poda v tehničnem poročilu. 
 
 
IV.  Odg. recenzent Lara Humar, dipl.inž.grad. 
 
IV.1 Elaborat geološko geomehansko poročilo 
 
Recenzentka je pripravila dne 14.10.2013 Poročilo o recenzijskem pregledu elaborata - geološko 
geomehansko poročilo za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste na R3-634/1094 Gorje – Bled 
od km 1+600 do km 2+320«, v katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo je sestavni 
del tega zapisnika. 
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Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Poleg teh pripomb so bile na 
obravnavi podane dodatne pripombe oziroma dopolnitve v poročilu podanih pripomb : 
 
1) Izdelovalec elaborata je na obravnavi pojasnil, zakaj niso bile izvedene raziskave obstoječe 
voziščne konstrukcije. Vzrok je rekonstrukcija in novogradnja komunalnih naprav v vozišču 
ceste, zaradi katerih bo potrebno odstraniti vso obstoječo voziščno konstrukcijo in jo nadomestiti 
z novo. 
 
IV.2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
 
Recenzentka je pripravila dne 14.10.2013 Poročilo o recenzijskem pregledu elaborata – 
dimenzioniranje voziščne konstrukcije za objekt »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste na R3-
634/1094 Gorje – Bled od km 1+600 do km 2+320«, v katerem navaja svoje ugotovitve in  
pripombe. Poročilo je sestavni del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Dodatnih pripomb v zvezi s 
tem elaboratom  na obravnavi ni bilo. 
 
 
V. Odg. recenzent Franc Sterle, univ.dipl.inž.str. 
 
Recenzent  je pripravil dne 16.10.2013 Poročilo o recenzijskem pregledu elaborata – varnostni 
načrt št. 11-384/VN za objekt  »PZI rekonstrukcije Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – 
Bled od km 1+600 do km 2+320 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in ureditvijo 
križišča pri poslovni coni LIP«, v katerem navaja svoje ugotovitve in  pripombe. Poročilo je sestavni 
del tega zapisnika. 
 
Projektant naj upošteva vse pripombe iz poročila recenzenta. Dodatnih pripomb v zvezi s 
tem načrtom  na obravnavi ni bilo. 
 
 
SKLEP OBRAVNAVE 
 
Projektant naj popravi oziroma dopolni projekt v skladu s pripombami recenzentov, skrbnika 
projekta in recenzijske obravnave, oziroma nanje ustrezno odgovori, do  
 

06.12.2013 
 
Projektant mora recenzentom posredovati izvedene popravke projekta, recenzenti pa ugotoviti 
skladnost popravkov s svojimi pripombami, navedenimi in obrazloženimi v zapisniku 
obravnave, ter o tako ugotovljeni skladnosti podati pisno izjavo vodji recenzije. Nato bo 
recenzent izdal potrdilo o opravljeni recenziji projekta. 
Obravnava je bila končana ob 12,30 uri. 

Tajnik in vodja recenzije: 
Metod Lojk, univ.dipl.inž.grad. 
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Recenzent: 
CE DESIGN d.o.o. 
Senično 56, 4294 Križe 
info@cedesign.si  
 
 

Poročilo o recenzijskem pregledu projektne dokumentacije  
»PZI rekonstrukcije Rečiške ceste na Bledu« 

(cesta R3-634/1094 Gorje – Bled, od km 1+600 do km 2+320) 
 
 
Naročnik projekta:   Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 
Projektant:    PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.,  

Vojkova 65, 1000 Ljubljana 
Št. projekta in datum:   11-0384, november 2012 
Odg. vodja projekta:   Andrej Jan, u.d.i.g. 
Odg. projektant:   Andrej Jan, u.d.i.g. 
 
 
I.  Predmet recenzije so naslednji načrti in elaborati: 
 
0.  Vodilna mapa (odgovorni vodja projekta: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
3/1 Načrt gradbenih konstrukcij ceste, številka načrta 11-0384/C, november 2012, 

(odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/2 Katastrski elaborat, številka elaborata 11-0384/K, november 2012, (odgovorni 

projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/3 Zakoličbeni elaborat, številka elaborata 11-0384/Z, november 2012, (odgovorni 

projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/6 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, številka elaborata 11-0384/NG, november 

2012, (odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
 
 
II.  Pripombe in priporo čila: 
 
A. Vodilna mapa »0« 
 
A1. Predlagam, da se v vodilno mapo vpnejo tudi projektni pogoji in soglasja, ker ni bil 

izdelan projekt PGD. 
 
A2. V projektni nalogi je navedena stacionaža od km 1+600 do km 2+320. To je 

stacionaža odseka bodoče severne obvoznice. Trenutno se odsek ceste R3-634/1094 
prične v Gorjah na odcepu ceste R3-905/1095 (Gorje – Krnica) in se zaključi na Bledu 
v križišču z regionalno cesto R1-209 (Lesce – Bled – Bohinjska Bistrica – Jezero). 
Skupna dolžina odseka je 3430m. Stacionaža, glede na podatke iz seznama odsekov v 
letu 2011, bi morala biti od približno km 0+660 (podvoz pod železniško progo) do km 
1+390 (obstoječe avtobusno postajališče pri priključku Kolodvorske ulice). 

 Predlagam, da se do izgradnje severne obvoznice in morebitne spremembe odsekov 
uporablja obstoječo stacionažo ali pa poleg uporabljene v projektu še dejanska po 
BCP. 
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B. Načrt gradbenih konstrukcij ceste »3/1« 
 
 Splošno 
B1. Predlagam, da se do izgradnje severne obvoznice in morebitne spremembe odsekov 

uporablja obstoječo stacionažo ali pa poleg uporabljene v projektu še dejanska po 
BCP. 

B2. Stran 3/1.3 Dokumentacija o recenziji načrta 
Ali je to po Pravilniku o projektni dokumentaciji? Dokumentaciji o recenziji načrta naj 
se dodeli druga številka, ki še ni predvidena v Pravilniku o projektni dokumentaciji  

 
 Tehnično poročilo 
B3. Predlagam, da se povsod  namesto izraza avtobusna postaja uporablja pravilnejši izraz 

avtobusno postajališče. 
 
B4. 5.6 Tehnični podatki 
 
a) 5.6.3 Prečni prerez 
 Predlagam, da se na območjih, kjer je pločnik na obeh straneh ceste, upošteva robni 

pas na obeh straneh ceste. V R-15 je sicer upoštevana tlakovana mulda (0,5m), v R-23 
in od R-29 do R-30 pa ne. 

b) 5.7.3 Opis ureditve priključkov 
 Ali se investitor strinja s takšno ureditvijo poglobljenih robnikov na priključkih. Je 

precej dražje od klasičnega.  
c) 5.7.3.2  Individualni priključki 
 Uvoz 2a in 2b: Ali ne bi bilo bolje namesto dveh uvozov urediti samo enega, nekoliko 

širšega? Če je problem preglednost, naj se postavi prometno ogledalo.  
d) Uvoz 3a in 3b: Ali ne bi bilo bolje namesto dveh uvozov urediti samo enega, nekoliko 

širšega? Če je problem preglednost, naj se postavi prometno ogledalo. Za preprečitev 
vožnje izven uvoza se lahko postavijo montažna korita ali kaj podobnega. 

e) Uvoz 4: Na delu območju uvoza 4, kjer ni zagotovljena preglednost, naj se predvidi 
ograja ali mogoče betonska korita. 

f) Uvoz 9b in 10: Kako je zagotovljen enosmerni promet na priključkih 9b in 10? 
g) Uvoz 12: Iz grafike sklepam, da je uvoz preko koritnice namenjen samo za zavijanje 

desno (verjetno zaradi preglednosti). Kako pa je urejeno zavijanje z dvorišča v levo in 
kako vozijo na dvorišče iz smeri Bleda? 

h) Uvoz 21 in 22: Kaj pomenijo pikice na pločniku? Če so to kakšni količki, bo to 
onemogočalo uvoz na dvorišče. 

i) 5.7.5 Umirjanje prometa 
 Klančnina na dvignjeno ploščad (H=12cm) naj bi bila na glavni prometni smeri za 

prevozno hitrost 40km/h v naklonu 5% kar znese 2,4m in ne 2,74m kot je označeno v 
grafiki. 

j) 5.7.6 Pločniki 
 Ali bi se dalo, tam kjer to omogočajo prostorski pogoji, izvesti širši pločnik (1,6m)? 

Mogoče na račun berme. 
k) 5.7.9 Prometna signalizacija 
 Cesta v celoti poteka v naselju. Glede na to, da je predvidena ureditev cestne 

razsvetljave smerniki niso potrebni. 
l) 5.8 Regulacije 

V poročilu je omenjen oporni zid med km 2+111 in km 2+160. V grafiki je označeno 
kot rolirana brežina. Kaj je res? Verjetno je napaka v poročilu. 

m) 5.11 Promet med gradnjo 
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Predvidena je polovična zapora ceste med gradnjo. Težave bodo verjetno zaradi 
gradnje kanalizacije, ki je predvidena tudi v osi ceste in je na večji globini. Ali so 
možni kakšni obvozi? 

 
B5.  Projektantski predračun 3/1.4.2 
 
a) Manjka še podpis projektanta. 
b) Po recenziji se lahko v predračunu popravi DDV na 22%. 
c) Ali ne bi bilo vseeno, če bi se prehodi za pešce pobarvali z običajno barvo in ne s 

plastiko? 
d) Dolžina barvanega dela sredinske črte je približno 180m (ne 27m), doplačilo za 

prekinjeno črto je celotna dolžina (barvano in nebarvano), 720m (ne 708m). 
e) Ni navedena cena zaščite brežine z roliranjem. 
f) Šifre nekaterih postavk se ne ujemajo s tistimi v TSC. 
 
 Risbe 3/1.5 
 
B6. Pregledna situacija G.101 
 

Predlagam, da se v pregledni situaciji označi še sedanja  stacionaža ceste. 
 
B7. Gradbena situacija G.102 
 
a) Velikost višin detajlnih točk geodetske podloge bi lahko bila večja, da se kaj vidi. 
b) Večina napisov in oznak je premajhnih in nepreglednih za normalno branje. V 

klasifikacijskem načrtu je zahteva po minimalni višini črk 2,5mm. Naj se povečajo in 
po potrebi prestavijo. 

c) Bolje naj se označi območje obdelave in vertikalni elementi osi ceste. 
d) Oznake zavijalnih radijev naj bodo bolj vidne. Nariše se naj tudi polmere. 
e) Ob umirjevalnem platoju so predvideni stebrički. Na uvozih 21 in 22 jih bo potrebno 

odstraniti. Ali je predvidena kakšna varnostna širina med voziščem in stebrički? 
Kakšna je potem širina pločnika? 

f) Med profiloma R-17 in R-18 je obstoječi prepust. Ali ta prepust sploh funkcionira? Ali 
je potrebna kakšna širitev? Kako se bo izvedla meteorna kanalizacija pod prepustom? 

 
B8. Prometna situacija G.103 
 
a) Večina napisov in oznak je premajhnih in nepreglednih za normalno branje. Naj se 

povečajo in po potrebi prestavijo. 
b) Predlagam, da se v bližini prehodov za pešce nariše polna črta v dolžini 20m na obe 

strani (osnutek TSC 02.201 Prehodi za pešce). 
c) Talna oznaka klančine na dvignjeno ploščad ni pravilna. Potrebno je obrniti rumene 

trikotnike. 
d) Na novem priključku LIP je predviden znak II-2 (Stop!). Temu ustrezno naj se nariše 

tudi talna oznaka na priključku. 
e) Ali je znak II-2 (Stop!) na priključku Triglavske ceste v profilu R-22 dovolj viden? 
f) V grafiki se običajno označijo stacionaže prometnih znakov. 
g) Ali je možno znak III-6 (26.) (med R-16 in R-17) prestaviti bližje prehodu za pešce? 
h) Znak za začetek naselja Bled iz smeri Gorij je pred podvozom pod železnico. Znak I-

28.1 (križišče z neprednostno cesto) pred podvozom pod železnico v naselju ni 
potreben. 
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i) Cesta v celoti poteka v naselju. Ali so cestni smerniki potrebni glede na to, da je 
urejena cestna razsvetljava? 

 
B9. Situacija komunalnih vodov G.104 
 
a) Zaradi velike količine komunalnih vodov je risba slabo pregledna. Predlagam, da se 

uporabijo tanjše črte. 
 
B10. Normalni prečni profili G.131 
 
a) Drenaža v območju kamnite grede ni smiselna, ker bo vsa voda odtekla na planum 

raščenega terena. Pojasniti.  
b) Projektant naj pojasni nenavaden izris voziščne konstrukcije pod pločnikom in 

bankino.  
 
B11. Prečni profili G.132 
 
a) Kaj pomeni »ureditev posedenih robov sedanje ceste«? To se tako ali tako uredi z 

gradnjo (izkop, nasip…). 
b) V profilih R-21 in R-22 je predviden nagib brežine 1:1. Ali je kakšna dodatna 

utrditev? 
c) Prečni nagib avtobusnega postajališča je običajno nagnjen stran od robnika, da ne 

pride do škropljenja čakajočih. 
 
B12. Vzdolžni profil G.142 
 
a) Pogrešam ustrezno označevanje območja obdelave, priključkov, prepustov ipd. 
b) Zakaj je do R-4 prečni nagib samo 2% ? 
c) Vijačenji med R-12 in R-15 sta problematični zaradi t.i. »žage«. Ali je ustrezno rešeno 

odvodnjavanje? Pojasniti. 
 
B13. Višinska situacija G.151.3 
 
a) Napisi so lahko večji. 
 
B14. Detajli G.151.4 
 
a) Detajl koritnice: drenaža v kamniti gredi ne služi svojemu namenu in jo je potrebno 

poglobiti. 
 
 
C. Katastrski elaborat »10/2« 
 
C1. V tabeli naj se prikaže še seštevek vseh prizadetih površin. 
C2. V katastrski situaciji naj se obkrožijo številke parcel, ki so prizadete. 
C3. Prikazane so površine, ki bi bile prizadete samo v primeru gradnje ceste, poleg tega so 

prikazane dodatne površine, ki bi bile prizadete zaradi gradnje avtobusnih postajališč 
ter še dodatne površine zaradi gradnje pločnikov. 

 Ali ne bi bilo bolje že sedaj razdeliti površine glede na namen (cesta, avtobusno 
postajališče in pločnik), da bo lažje narediti novo parcelacijo? 

C4. Mislim, da bi morali prikazati posebej še površine nove regulacije vodotoka. 
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C5. Tabela prizadetih parcel bi bila lažje uporabljiva, če se parcele razvrstijo po rastočih 
številkah ali po smeri ob cesti (npr. od juga proti severu). 

C6. ZKV ne obstajajo več. 
C7. Zaradi preobilja črt, predlagam, da se geodetska podloga ne vriše, za parcelne meje pa 

uporabi bolj izrazita barva (npr. 210). 
 
 
D. Zakoličbeni elaborat »10/3« 
 
D1. V zakoličbeno situacijo naj se vrišejo še poligonske točke, iz katerih je bil geodetski 

posnetek izveden. Doda naj se tudi seznam koordinat in višin poligonskih točk. 
 
 
E. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki »10/6« 
 

Nimam pripomb. 
 
 
 
Kranj, 27.10.2013 

Odg. recenzent: 
 
Janez Žura, univ.dipl.inž.grad. 
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ODGOVOR PROJEKTANTA NA RECENZIJSKO POROČILO – CESTNI DEL 
 

Investitor Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled  

OBJEKT: 
Rekonstrukcije Rečiške ceste na Bledu  
(cesta R3-634/1094 Gorje - Bled, od km 1+600 do km 2+320) 

VRSTA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE: PZI 

Št. projekta: 11-0384 

Datum: November 2012 

PROJEKTANT: 
PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o.,  
Vojkova c. 65, 1113 Ljubljana 

Odgovorni vodja projekta: Andrej Jan, u.d.i.g, G-2130 

Recenzent: CE DESIGN d.o.o. Senično 56, 4294 Križe 

Odgovorni recenzent: Janez Žura, univ.dipl.inž.grad. G-1443 

Kraj in datum: Ljubljana, november 2013 
 
Vsebina: 
 
0. Vodilna mapa (odgovorni vodja projekta: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
3/1 Načrt gradbenih konstrukcij ceste, številka načrta 11-0384/C, november 2012,  

(odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/2 Katastrski elaborat, številka elaborata 11-0384/K, november 2012,  

(odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/3 Zakoličbeni elaborat, številka elaborata 11-0384/Z, november 2012,  

(odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
10/6 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, številka elaborata 11-0384/NG, november 2012, 

(odgovorni projektant: Andrej Jan, u.d.i.g.) 
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0 Vodilna mapa 
 
A1. Predlagam, da se v vodilno mapo vpnejo tudi projektni pogoji in soglasja, ker ni bil izdelan projekt 

PGD. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
A2. V projektni nalogi je navedena stacionaža od km 1+600 do km 2+320. To je stacionaža odseka 

bodoče severne obvoznice. Trenutno se odsek ceste R3-634/1094 prične v Gorjah na odcepu 
ceste R3-905/1095 (Gorje - Krnica) in se zaključi na Bledu v križišču z regionalno cesto R1-
209 (Lesce - Bled - Bohinjska Bistrica - Jezero). Skupna dolžina odseka je 3430m. Stacionaža, 
glede na podatke iz seznama odsekov v letu 2011, bi morala biti od približno km 0+660 
(podvoz pod železniško progo) do km 1+390 (obstoječe avtobusno postajališče pri priključku 
Kolodvorske ulice). Predlagam, da se do izgradnje severne obvoznice in morebitne 
spremembe odsekov uporablja obstoječo stacionažo ali pa poleg uporabljene v projektu še 
dejanska po BCP. 

 
Pripomba je upoštevana. Poleg stacionaže projekta bo dodana stacionaža po BCP. 
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 B. Načrt gradbenih konstrukcij ceste »3/1« 
 
Splošno 
B1.  Predlagam, da se do izgradnje severne obvoznice in morebitne spremembe odsekov 

uporablja obstoječo stacionažo ali pa poleg uporabljene v projektu še dejanska po BCP. 
 
Pripomba je upoštevana. Poleg stacionaže projekta bo dodana stacionaža po BCP. 
 
B2.  Stran 3/1.3 Dokumentacija o recenziji načrta 

Ali je to po Pravilniku o projektni dokumentaciji? Dokumentaciji o recenziji načrta naj se 
dodeli druga številka, ki še ni predvidena v Pravilniku o projektni dokumentaciji. 

 
V Pravilniku o projektni dokumentaciji (Ur. l. 55/2008) je pod številko 0.7 naveden Povzetek 
revizijskega poročila. Menim, da v projektih kjer revizija ni opravljena, lahko pod to številko 
ekvivalentno nastopa Dokumentacija o recenziji. 
 
Tehnično poročilo 
B3.  Predlagam, da se povsod namesto izraza avtobusna postaja uporablja pravilnejši izraz 

avtobusno postajališče. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
B4.  5.6 Tehnični podatki 
a) 5.6.3 Prečni prerez 

Predlagam, da se na območjih, kjer je pločnik na obeh straneh ceste, upošteva robni pas na 
obeh straneh ceste. V R-15 je sicer upoštevana tlakovana mulda (0,5m), v R-23 in od R-29 do 
R-30 pa ne. 
 

Pripomba je upoštevana. 
 

b) 5.7.3 Opis ureditve priključkov 
Ali se investitor strinja s takšno ureditvijo poglobljenih robnikov na priključkih. Je precej dražje 
od klasičnega. 

 
Detajl poglobljenega robnika je povzet po osnutku kataloga urbane opreme Občine Bled oz. po 
naročilu Občine. 

 
c) 5.7.3.2 Individualni priključki 

Uvoz 2a in 2b: Ali ne bi bilo bolje namesto dveh uvozov urediti samo enega, nekoliko širšega? 
Če je problem preglednost, naj se postavi prometno ogledalo. 

 
V skladu z zabeležko recenzijske komisije je predviden en uvoz in robniki višine 7cm. 

 
d) Uvoz 3a in 3b: Ali ne bi bilo bolje namesto dveh uvozov urediti samo enega, nekoliko širšega? 

Če je problem preglednost, naj se postavi prometno ogledalo. Za preprečitev vožnje izven 
uvoza se lahko postavijo montažna korita ali kaj podobnega. 
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Uvoz in izvoz sta predvidena, ker je dvorišče zelo ozko in ne omogoča manevriranja. Zato je 
najbolj enostavna rešitev z vidika uvažanja predlagana varianta z dvema uvozoma. Za 
preprečitev vožnje izven uvoza je že predvidena lesena varnostna ograja. 
 
 

e) Uvoz 4: Na delu območju uvoza 4, kjer ni zagotovljena preglednost, naj se predvidi ograja ali 
mogoče betonska korita. 
 

Pripomba je upoštevana. Predvidena je lesena varnostna ograja. 
 
f) Uvoz 9b in 10: Kako je zagotovljen enosmerni promet na priključkih 9b in 10? 

 
Pri uvozu 10 je postavljen obstoječ znak II-4 »Prepovedan promet v eno smer« . 

 Uvoz 9b      Uvoz 10 
V projektu se predvidi zamenjavo obstoječih z novimi. 
 
g) Uvoz 12: Iz grafike sklepam, da je uvoz preko koritnice namenjen samo za zavijanje desno 

(verjetno zaradi preglednosti). Kako pa je urejeno zavijanje z dvorišča v levo in kako vozijo na 
dvorišče iz smeri Bleda? 

 
Uvoz sam po sebi omogoča samo zavijanje desno (že zaradi geometrije in tudi preglednosti). 
Rešitev predvidena v projektu ohranja obstoječe stanje. Doda se le ogledalo za izboljšanje 
preglednosti 
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h) Uvoz 21 in 22: Kaj pomenijo pikice na pločniku? Če so to kakšni količki, bo to nemogočalo 

uvoz na dvorišče. 
 
Pripomba je upoštevana. Količki niso več predvideni v območju uvozov. 
 
i) 5.7.5 Umirjanje prometa 

Klančnina na dvignjeno ploščad (H=12cm) naj bi bila na glavni prometni smeri za prevozno 
hitrost 40km/h v naklonu 5% kar znese 2,4m in ne 2,74m kot je označeno v grafiki. 
 

Klančina je izračunana po TSC 03.800(2009) Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, stran 15, 
5.4.3. Ploščad trapezne oblike. Kjer nastopa kot prevozna hitrost (Vprev) 40 km/h. 

 
j) 5.7.6 Pločniki 

Ali bi se dalo, tam kjer to omogočajo prostorski pogoji, izvesti širši pločnik (1,6m)? Mogoče na 
račun berme.  

  
Kjer je predviden pločnik ožji od 2 m je predvidena asfaltna utrditev bankine. 
 
k) 5.7.9 Prometna signalizacija 
 
Cesta v celoti poteka v naselju. Glede na to, da je predvidena ureditev cestne razsvetljave smerniki 
niso potrebni.  
 
Pripomba je upoštevana. Smerniki so predvideni zgolj za priključkom LIP. 
 
l) 5.8 Regulacije 
 
V poročilu je omenjen oporni zid med km 2+111 in km 2+160. V grafiki je označeno kot rolirana brežina. 
Kaj je res? Verjetno je napaka v poročilu.  
 
Res je napaka v poročilu. 
 
m) 5.11 Promet med gradnjo 
 
Predvidena je polovična zapora ceste med gradnjo. Težave bodo verjetno zaradi gradnje kanalizacije, ki 
je predvidena tudi v osi ceste in je na večji globini. Ali so možni kakšni obvozi? 
 
V kolikor v celotnem obdobju gradnje ne bo mogoče zagotoviti izvedbe polovične zapore in bo 
potrebna polna zapora Rečiške obstaja možnost obvoza za osebna vozila po Kolodvorski cesti, 
Triglavski cesti in cesto Za žago. Avtobusni promet bi bilo potrebno urediti s kombiji. Tovorni 
promet do LIPa in proti Pokljuki pa preko Jesenic, Poljan in Spodnjih Gorij. 
Glede na zahtevnost obvoza je vsekakor potrebno težiti k stalni prevoznosti Rečiške ceste. 
 
B5. Projektantski predračun 3/1.4.2 
 
a) Manjka še podpis projektanta. 
b) Po recenziji se lahko v predračunu popravi DDV na 22%. 
c) Ali ne bi bilo vseeno, če bi se prehodi za pešce pobarvali z običajno barvo in ne s plastiko? 
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Prehodi za pešce so označeni z debeloslojnimi označbami zaradi boljše vidljivosti in večje 
trajnosti. 

 
d) Dolžina barvanega dela sredinske črte je približno 180m (ne 27m), doplačilo za prekinjeno črto 

je celotna dolžina (barvano in nebarvano), 720m (ne 708m). 
e) Ni navedena cena zaščite brežine z roliranjem. 
f) Šifre nekaterih postavk se ne ujemajo s tistimi v TSC. 

 
Pripombe a, b, d, e in f so upoštevane. 

 

Risbe 3/1.5 

B6. Pregledna situacija G.101 

Predlagam, da se v pregledni situaciji označi še sedanja stacionaža ceste. 
 
Pripomba je upoštevana. 

B7. Gradbena situacija G.102 
a) Velikost višin detajlnih točk geodetske podloge bi lahko bila večja, da se kaj vidi. 
b) Večina napisov in oznak je premajhnih in nepreglednih za normalno branje. V klasifikacijskem 

načrtu je zahteva po minimalni višini črk 2,5mm. Naj se povečajo in po potrebi prestavijo. 
c) Bolje naj se označi območje obdelave in vertikalni elementi osi ceste. 
d) Oznake zavijalnih radijev naj bodo bolj vidne. Nariše se naj tudi polmere. 
 
Pripombe a, b, c in d so upoštevane. Zaradi večje preglednosti je uporabljeno merilo 1:250. 

 
e) Ob umirjevalnem platoju so predvideni stebrički. Na uvozih 21 in 22 jih bo potrebno odstraniti. 

Ali je predvidena kakšna varnostna širina med voziščem in stebrički? Kakšna je potem širina 
pločnika? 
 

Stebrički v skladu z zabeležko recenzijske komisije niso več predvideni. Predvideno je še 
tlakovanje ploščadi z granitnimi kockami 20/20/20 cm. 
 
f) Med profiloma R-17 in R-18 je obstoječi prepust. Ali ta prepust sploh funkcionira? Ali je 

potrebna kakšna širitev? Kako se bo izvedla meteorna kanalizacija pod prepustom? 
 
Prepust funkcionira vendar v manjši meri kot v preteklosti oz. glede na njegove dimenzije. V 
projektu ni predviden za rekonstrukcijo ali širitev. Meteorna kanalizacija in vodovod se bosta 
izvedla s podvrtavanjem, ostali vodi zajeti v projektu bodo potekali nad prepustom. V skladu z 
zabeležko recenzijske obravnave je predvidena sanacija prepusta v kolikor bo med gradnjo 
ugotovljena potreba po sanaciji. 

 
B8. Prometna situacija G.103 
a) Večina napisov in oznak je premajhnih in nepreglednih za normalno branje. Naj se povečajo in 

po potrebi prestavijo. 
b) Predlagam, da se v bližini prehodov za pešce nariše polna črta v dolžini 20m na obe strani 

(osnutek TSC 02.201 Prehodi za pešce). 
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c) Talna oznaka klančine na dvignjeno ploščad ni pravilna. Potrebno je obrniti rumene trikotnike. 
d) Na novem priključku LIP je predviden znak II-2 (Stop!). Temu ustrezno naj se nariše tudi talna 

oznaka na priključku. 
 
Pripombe a, b, c in d so upoštevane. 

 
e) Ali je znak II-2 (Stop!) na priključku Triglavske ceste v profilu R-22 dovolj viden? 

 
Da. 
 
f) V grafiki se običajno označijo stacionaže prometnih znakov. 
 
Pripomba je upoštevana. 

 
g) Ali je možno znak III-6 (26.) (med R-16 in R-17) prestaviti bližje prehodu za pešce? 
 
V kolikor se znak prestavi bližje prehodu za pešce se skrije za hišo. 
 
h) Znak za začetek naselja Bled iz smeri Gorij je pred podvozom pod železnico. Znak I- 28.1 

(križišče z neprednostno cesto) pred podvozom pod železnico v naselju ni potreben. 
 

V skladu z zabeležko recenzijske obravnave je predvideno, da znak ostane. 
 
i) Cesta v celoti poteka v naselju. Ali so cestni smerniki potrebni glede na to, da je urejena 

cestna razsvetljava? 
 

Smerniki res niso potrebni na celotni dolžini, saj je pozidava strnjena. Ostali so na območju od 
križišča k LIPu proti podvozu pod železnico na levi strani, kjer je oster ovinek in ni več objektov. 

 
 

B9. Situacija komunalnih vodov G.104 
 
a) Zaradi velike količine komunalnih vodov je risba slabo pregledna. Predlagam, da se uporabijo 

tanjše črte. 
 

Pripomba je upoštevana. Izris je bolj pregleden. 
 

B10. Normalni prečni profili G.131 
 
a) Drenaža v območju kamnite grede ni smiselna, ker bo vsa voda odtekla na planum raščenega 

terena. Pojasniti. 
 

Drenaža je bila mišljena kot odvodnja tamponu. Pripomba je upoštevana in drenaža poteka pod 
gredo.  

 
b) Projektant naj pojasni nenavaden izris voziščne konstrukcije pod pločnikom in bankino. 

 
Izris je skladen z detajlom iz TSC 06.300 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti, 
str 17 slika 4.4.1. 
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B11. Prečni profili G.132 
a) Kaj pomeni »ureditev posedenih robov sedanje ceste«? To se tako ali tako uredi z gradnjo 

(izkop, nasip...). 
 
Opis je napačen in odstranjen.  

 
b) V profilih R-21 in R-22 je predviden nagib brežine 1:1. Ali je kakšna dodatna utrditev? 

 
Pripomba je upoštevana. Predvidena je rolirana brežina. 

 
c) Prečni nagib avtobusnega postajališča je običajno nagnjen stran od robnika, da ne pride do 

škropljenja čakajočih. 
d)  
Na avtobusnem postajališču iz smeri Gorij (R30) je predviden prečni nagib 2.5 % stran od 
robnika. Na avtobusnem postajališču iz smeri Bleda pa je vozišče nagnjeno enako kot vozišče 
ceste, ki je v vijačenju. Na zgornji strani (ob čakališču) je nagnjeno od čakališča. Poleg tega je 
med cesto in postajališčem predvidena mulda. 

 
B12. Vzdolžni profil G.142 
a) Pogrešam ustrezno označevanje območja obdelave, priključkov, prepustov ipd. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
b) Zakaj je do R-4 prečni nagib samo 2% ? 
 
Do prvega vijačenja se ohranja obstoječi nagib 2% zaradi čimboljšega navezovanja levega roba 
na obstoječe stanje.   
 
c) Vijačenji med R-12 in R-15 sta problematični zaradi t.i. »žage«. Ali je ustrezno rešeno 

odvodnjavanje? Pojasniti. 
 

T.i »Žaga« ne nastane, je pa res, da v teh dveh vijačenjih robova (enkrat desni in drugič levi) 
potekata skoraj horizontalno. Odvodnjavanje je preverjeno s potmi vode po 3d modelu ceste. 

B13. Višinska situacija G.151.3 

a) Napisi so lahko večji. 
 
Pripomba je upoštevana. 

B14. Detajli G.151.4 
 
a) Detajl koritnice: drenaža v kamniti gredi ne služi svojemu namenu in jo je potrebno poglobiti. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
Pripombe navedene v zapisniku recenzijske razprave so odgovorjene v zgornjih odgovorih in 
upoštevane. 
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C. Katastrski elaborat »10/2« 
 
C1. V tabeli naj se prikaže še seštevek vseh prizadetih površin.  
 
Pripomba je upoštevana. 
 
C2. V katastrski situaciji naj se obkrožijo številke parcel, ki so prizadete. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
C3. Prikazane so površine, ki bi bile prizadete samo v primeru gradnje ceste, poleg tega so prikazane 

dodatne površine, ki bi bile prizadete zaradi gradnje avtobusnih postajališč ter še dodatne površine 
zaradi gradnje pločnikov. Ali ne bi bilo bolje že sedaj razdeliti površine glede na namen (cesta, 
avtobusno postajališče in pločnik), da bo lažje narediti novo parcelacijo?  

 
Katastrska situacija je izrisana na način, da prikaže evidentiranje dodatnih odkupov zemljišč 
zaradi pločnikov in avtobusnih postajališč. S tem je olajšana delitev stroškov odkupov zemljišč 
za investitorje. Izris je skladen z navodili DRSC za drug projekt (zabeležka sestanka: Priprava 
projektne dokumentacije za PGD/PZI novogradnje Šmihelske ceste v Novem mestu z dne 
2.04.2003 – projektant Ozzing Trbovlje). 
 
C4. Mislim, da bi morali prikazati posebej še površine nove regulacije vodotoka. 
 
Pripomba je upoštevana. 
 
C5. Tabela prizadetih parcel bi bila lažje uporabljiva, če se parcele razvrstijo po rastočih številkah ali po 

smeri ob cesti (npr. od juga proti severu).  
 
Pripomba je upoštevana. Parcele so razporejene po rastočih številkah. 
 
C6. ZKV ne obstajajo več. 
 
C7. Zaradi preobilja črt, predlagam, da se geodetska podloga ne vriše, za parcelne meje pa uporabi bolj 

izrazita barva (npr. 210). 
 
Pripomba je upoštevana v smislu, da je risba bolj pregledna. 
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5.2. SPLOŠNO 
 
Občina Bled je naročila izdelavo projekta v skladu s »Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije PZI 
rekonstrukcije Rečiške ceste - R3-634, odsek 1094 Gorje – Bled, med km 1,6 + 00 in 2,3+20, z ureditvijo pločnika, 
avtobusnih postajališč in ureditvijo križišča k predvideni poslovni coni Lip«.  
 
Upoštevana je bil projekt IDZ Prometne ureditve na Bledu (PNZ, URBI, 2001), IDZ Rekonstrukcija Rečiške ceste z novim 
hodnikom za pešce, (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., C – 287/11-C, avgust 2007) ter Konceptno zasnovo ureditve 
prometa na Bledu (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., 1328, marec 2012).  
Projekt omogoča navezavo v km 1,6+55m na projekt IDZ Severna razbremenilna cesta na Bledu (PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o., 12-1300, februar 2010). 
 
Ker v Pravilniku o projektni dokumentaciji za fazo PZI ni predvidenega zbirnega tehničnega poročila so v tem tehničnem 
poročilu zbrani tudi  povzetki tehničnih poročil iz ostalih načrtov, kar ustvari vsaj grob pregled o celotnem projektu. 
 

5.3. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 
 

5.3.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Državna cesta R3-634 je na obravnavanem območju locirana znotraj naselja Rečica in sicer skozi strnjeno vaško jedro. 
Cesta predstavlja glavno povezavo Spodnjih in Zgornjih Gorij ter vseh naselij in zaselkov na Pokljuki do  Bleda in naprej. 
 
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 2,1+00 je prometno neustrezno. Na koncu naselja (km 2.1+60) 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. 
 
Pred avtobusnim postajališčem (smer Gorje-Bled) je postavljen reklamni pano za Lip, ki je postavljen znotraj varnostnega 
pasu ceste.   
 
 
Prometne obremenitve so relativno visoke. PLDP je 4730 vozil (vir: DRSC 2011). 
Teren se smatra kot gričevnat. Projektna hitrost je 50 km/h. 

5.3.2.  GEODETSKE PODLOGE 
 
Geodetski posnetek je bil posnet za projekt IDZ Rekonstrukcija Rečiške ceste z novim hodnikom za pešce, (PNZ 
svetovanje projektiranje d.o.o., C – 287/11-C, avgust 2007). Ta geodetski posnetek s certifikatom v merilu 1:500 je izvedel 
geometer Vladimir Rooss, preveril in potrdil pa jih je Matjaž Tičar. Geodetski posnetek je v digitalni obliki. Spremembe in 
dodatne detajlne meritve smo posneli sami (PNZ d.o.o.) v letu 2012.  
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5.3.3. PROMETNI PODATKI 
 

Prometni podatki za cesto R3634/1094 Gorje – Bled so bili pridobljeni s strani DRSC (www.drsc.si) za leto 2011. 

Prometni podatki 2011: 
 
 

Leto 
Kat. 

Ceste 
Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka Prometni odsek 

Vsa 
vozila 

(PLDP) Motorji 
Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. 
Tov. < 

3,5t 

Sr. 
Tov.  

3,5-7t 

Tež. 
Tov. 

Nad 7t 
Tov. S 
prik. Vlačilci 

2011 R3 634 1094 GORJE – BLED 4.390 64 3.950 62 199 57 46 6 6 
2010 R3 634 1094 GORJE – BLED 4.730 60 4.263 59 215 65 53 7 8 
2009 R3 634 1094 GORJE – BLED 4.532 62 4.055 61 205 73 60 7 9 
2008 R3 634 1094 GORJE – BLED 4.549 58 4.098 59 193 69 56 6 10 
2007 R3 634 1094 GORJE – BLED 4.693 62 4.239 59 200 65 53 15 

  
V zadnjih petih letih je rast prometa negativna -1,6%. 
 

5.4. PREVERITEV PREPUSTNOSTI 
 
Po pravilniku o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. 86/09) je potrebno za skupinske priključke (novo predvidene 
in rekonstruirane) potrebno preveriti prepustnost javne ceste.  
 
Potrebna je bila kapacitetna preveritev priključkov (potreba po posebnem pasu za leve zavijalce). Preveritev je bila 
izvedena po t.i. »metodi pavšalne ocene«. Iz podatkov študije Konceptne zasnove ureditve prometa na Bledu (PNZ 
svetovanje projektiranje d.o.o., 1328, marec 2012) so razvidni podatki o prometu na povprečni sezonski dan , ki so 
prikazani na spodnji sliki. Iz podatkov o številu vozil na uro na glavni prometni smeri (450 do 492 voz/h) in stranskih 
prometnih smereh (4 - 50 voz/h) se izkaže, da je omenjeni uvoz pod mejo nad katero je pas za leve zavijalce 
potreben. Torej poseben pas za leve zavijalce na tem mestu ni potreben. Na ostalih priključkih je prometa še 
manj, zato tudi za njih ni potrebe po posebnih pasovih za leve zavijalce. 
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 VOZ/H 

(PDSP) 
2011 

VOZ/H 
PSDP) 
 2021 (2%) 

PAS ZA LEVO 
POTREBEN 

REČIŠKA CESTA (MAX) 492 586   
KOROŠKA CESTA 4 5 NE 
TRIGLAVSKA CESTA 
JUG 

14 17 NE 

TRIGLAVSKA CESTA 
SEVER 

50 60 NE 

KRIŽIŠČE LIP 20 25 NE 
 

 
Graf pavšalne metode, ki prikazuje potrebno ureditev križišča v odvisnosti od prometnih obremenitev križišča. 
 

5.5. PROMETNA VARNOST 
 
OBSTOJEČE STANJE 
Pomanjkljivosti obstoječega stanja: 

– Voziščna konstrukcija na cesti in priključkih nanjo na celotnem območju projekta je v slabem stanju. Ob 
vozišču bankine niso utrjene, veliko jih je asfaltiranih, a je asfalt razpokan. 

– Opaziti je več prekopov za komunalne vode čez cesto, ki so se posedli.  
– V začetnem delu (do gasilskega doma krošnje dreves segajo nad cesto.  
– Objekti se nahajajo tik ob cesti (nekateri posegajo celo v bankino). 
– Površin za pešce ni. 
– Razširitev vozišča v krivinah ni oziroma niso zadostne. 
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– Preglednost zaradi rastja ni zadostna. 
– Odvodnjevanje je urejeno, vendar so mulde in jaški v slabem stanju. 
– Nekateri priključki so izvedeni neustrezno. 
– Križišče Lip je neustrezno. 
– Lokaciji avtobusnih postajališč sta v napačnem zaporedju (desna bi morala biti kasneje kot leva). 
– S krivina pred železniškim podvozom nima primernih horizontalnih elementov za hitrost 50 km/h. Za to 

hitrost ni zagotovljena zadostna pregledna berma. 
– Železniški podvoz je preozek. 

    
PROJEKTIRANO STANJE  
 
NPP (2 x 2.50 m) ustreza zbirni funkciji in PLDP<5000. Ob pločniku je predviden še tlakovan robni pas, ki olajša 
srečevanje tovornih vozil. Ker je robni pas tlakovan vizualno zoži vozišče in s tem zmanjšuje hitrost vožnje.  
Predvidene razširitve ceste so v skladu s pravilnikom. 
 
Voziščna konstrukcija se zamenja. S silikatnimi zrni se zagotovi zadostna tornost. 
Uredi se odnodnjevanje cestišča in pločnika. Z drenažo se zagotovi odvodjavanje ustroja ceste in zalednih voda. 
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 je 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). 
 
Z vidika prometne varnosti bi bilo smiselno urediti tudi neprimerno avtobusno postajališče pred prečnim profilom R1 
(v smeri Bleda tik pred Kolodvorsko cesto). Vendar se to avtobusno postajališče nahaja v območju, ki se bo urejalo 
v okviru urejanja severne razvojne ceste, in ureditev avtobusnega postajališča trenutno ni ekonomsko upravičeno. 
Na mestu obstoječega avtobusnega postajališča se zato uredi primerna horizontalna signalizacija, ki je sedaj ni. 
 

5.6. TEHNIČNI PODATKI 
 

5.6.1. VRSTA IN POMEN CESTE 
 
Cesta ima pomen regionalne povezave med območjem Bleda in Gorjami, Pokljuko in Zgornjesavsko dolino. 
Glede na prometno funkcija se cesta klasificira kot zbirna cesta.  
Planska doba za rekonstrukcijo je 10 let.  
Teren se glede na vzdolžni potek klasificira kot gričevnat.  
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Cesta poteka skozi naselje zato je projektna hitrost 50 km/h. 

5.6.2. PLANSKA DOBA 
 
Planska doba je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest za predvideno rekonstrukcijo 10 let. Za dimenzioniranje 
voziščne konstrukcije je planska doba 20 let. 
 

5.6.3.  PREČNI PREREZ CESTE 
 
Normalni prečni profil ceste: 

 Bankina   0.50 m 
 Hodnik   1.375 m  
 Robni pas 0.25 m 
 Vozni pas 2.50 m 
 Vozni pas 2.50 m 
 Bankina  1.00 m 
Skupaj:  8,125 m 

Hodnik poteka od R3 do R15 in od R29  do 34 po levi strani ter od R15 do R30 po desni. 
Robni pas se izvede tlakovan z granitnimi kockami. 
 

 
 

5.6.4. TRASIRNI ELEMENTI 
 
Projektna hitrost je 50 km/h. V območjih križišča s Koroško cesto in od križišča Lip do železniškega podvoza je 
hitrost omejena na 40 km/h. 
 
PREGLED KRITIČNIH ELEMENTOV OSI IN NIVELETE 
 

CESTA UPORABLJENO DOPUSTNO (50km/h / 40km/h) 
Minimalni radij (m) 80 m (45 m)* 75/45 m 
Minimalna prehodnica* 30 ** 45/35 m 
Maksimalen vzdolžni nagib (%) 5,5 8 % 
Minimalna vertikalna zaokrožitev (konveksna) 750* 1.000/800 m 
Minimalna vertikalna zaokrožitev (konkavna) 5.000 750/600 m 
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* V območju omejitve 40 km/h 
** Glede na to, da se trasa prilagaja obstoječi trasi in obstajajo prostorske omejitve, trasa ne zadosti pogoju 
minimalnega parametra A.  
 

5.7. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 

5.7.1. SPLOŠNO 
 
Trasa poteka po regionalni cesti R3634/1094 od stacionaže 1,6+00 m do stacionaže 2,3+26m. To je od 
avtobusnega postajališča pri za Kolodvorsko cesto do podvoza pod železniško progo. Na tem odseku je 
predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste, izgradnja enostranskega pločnika, ukinitev križišča k LIP (km 2.1+00 do 
km 2.1+20), rekonstrukcija para avtobusnih postajališč in izgradnja novega križišča k LIP. 
 
Projekt se v začetnem delu omogoča navezavo na projekt severne razvojne ceste Bleda (SRC). Vendar je zaradi 
predvidevanja, da se bo rekonstrukcija Rečiške ceste izgradila pred SRC, od R1 do R3 + 15 m predvidena 
navezava na obstoječe stanje. Ker je ta del predviden zgolj kot začasno stanje do izgradnje SRC se določenih 
ureditev, ki bi bile sicer smiselne in primerne (ureditev avtobusnega postajališča, ureditev območja okoli Marijine 
kapelice, ureditev regulacije v končno stanje ipd) ne izvede, saj bi te ureditve ob gradnji SRC zopet preurejali. 
 
Zaradi izgradnje hodnika se odstrani manjše gospodarsko poslopje ob stanovanjskemu objektu Rečiška cesta 55. 
 
Hišne dovoze preko pločnika se uredi s spuščenim robnikom po detajlu. 
 
Odvodnjavanje vozišča se uredi s predvideno meteorno cestno kanalizacijo z vtočnimi jaški pod robnikom. V 
nagibu stran od pločnika se vodo spušča disperzno preko bankine. Meteorne vode iz kanalizacije se preko lovilca 
olj spuščajo v novo regulacijo in nato v potok Rečica. 
 
Izgradi se nova cestna razsvetljava po celotni dolžini rekonstrukcije.  
 
Glede na to, da se cesta v celoti rekonstruira je predvideno, da se v njen koridor umestijo novi in prestavljeni 
komunalni vodi: 

– Vodovod (predmet tega projekta),  
– Meteorna kanalizacija (predmet tega projekta),  
– Fekalna kanalizacija (predmet tega projekta),  

 
– Srednjenapetostni elektrovod (ni predmet tega projekta), 
– Nizkonapetostni elektrovod (ni predmet tega projekta), 
– Prestavitev transformatorske postaje (ni predmet tega projekta), 
– Telekomunikacijski vodi (ni predmet tega projekta) in 
– Plinovod (ni predmet tega projekta). 

 
Projekti komunalnih vodov, ki niso predmet tega projekta, so usklajeni s tem projektom. 

5.7.2. TRASA 

5.7.2.1. HORIZONTALNI POTEK 
 
Rekonstrukcija poteka po obstoječi trasi. Trasni elementi se prilagajajo obstoječi cesti oziroma strnjeni pozidavi ob 
njej. Zaradi izgradnje novega pločnika in potrebnih odmikov od objektov horizontalni potek trase v določeni meri ne 
ustreza predpisanim kriterijem (predvsem dolžinam elementov in parametru prehodnice »A«). 
 



3.5.1 Tehnično poročilo   
 

11-0384,  Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634/1094, po recenziji      Stran 9 od 26 

V začetnem delu trasa poteka os v premi s prečnim nagibom proti desni. Nato poteka v radijih  L 500m, D 200 m, L 
150 m,  D 150m. Levem radiju 80 m Rečiška cesta preči T križišče s Koroško cesto. Sledijo radiji: D 350 m,  D 85 
m, D 200m, L 200m. Za tem radijem  se v območju prehodnic A 60/30 nahaja novo križišče k LIP. Cesta se nato za 
S krivino (D 45 m in L 45 m)  tik pred podhodom naveže na obstoječo cesto. 
 
Hitrost se omeji na 40 km/h na dveh območjih: 

- v smeri proti Gorjam od km 1,7+75 do konca križišča s Koroško, saj preglednost v okolici prehoda za 
pešce ni zadostna za hitrost 60 km/h, 

- v smeri proti Bledu od km 1,9+25 do km 1.8+25 iz istega razloga in  
- Od novo predvidenega križišča k LIP do 2,3+50 (do podhoda iz smeri Gorij), saj vertikalni in 

horizontalni potek trase ne zadoščata hitrosti 50 km/h. 
 
 
Vertikalni potek trase je maksimalno prilagojen obstoječemu. Sprva poteka v vzponu 0,95 % in se s konkavno 
zaokrožitvijo 5.000 m poveča na 1,85 %. Ravno tako s konkavno zaokrožitvijo se poveča še na 5,5 %. S 
konveksno zaokrožitvijo 750 m (V=40km/h) se nato prevesi v padec 0,98 % in naveže na obstoječe stanje. 
 

5.7.3. OPIS UREDITVE PRIKLJUČKOV 
 

Rekonstrukcija poteka tako, da se za uvoze za več kot  4 stanovanjske objekte predvidi skupinske priključke, 
individualni priključki z manj kot 4 stanovanjskimi objekti pa se izvedejo preko bankin ali s spuščenimi robniki.  
Priključkov je 29 od tega jih je pet skupinskih. Preglednost vseh priključkov je bila preverjena z računalniškim 
programom in je opisana v nadaljevanju. Izbrana merodajna vozila na priključkih so usklajena z Občino Bled. 
Priključki na cesto ohranjajo svojo obstoječo širino, priključni radiji pa se smiselno povečajo ter s tem omogočajo 
enako ali boljšo prevoznost kot obstoječi. 
Detajl izvedbe uvoza preko robnika se nahaja med detajli. Pred izvedbo naj se še enkrat preveri usklajenost s 
katalogom urbane opreme v občini Bled. 
 

 

5.7.3.1. SKUPINSKI PRIKLJUČKI 
 

Prevoznost za merodajna vozila je preverjena z dinamičnimi zavijalnimi krivuljami. Zavijalni loki so izvedeni s 
traktrisami iz treh radijev v razmerju 2:1:3 (razen priključka Triglavska cesta – jug). 
 

Križišče s Koroško cesto - priključek 5 
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Obstoječe križišče se prilagodi novemu poteku Rečiške ceste. Merodajno vozilo za smer Bled – Koroška cesta je 
dvoosno smetarsko vozilo, za smer Koroška cesta - Gorje je merodajno dostavno vozilo. Zavijalni loki so izvedeni s 
traktrisami iz treh radijev (16/8/24 in 6/3/9). V križišču se zamenja stran po kateri so vodeni pešci ob Rečiški cesti. 
Zato je za križiščem predviden prehod za pešce. Križišče je opremljeno z znakom »Ustavi!«. 
 
 
Križišče s Triglavsko cesto (južno) – priključek 19 
 
Obstoječe križišče se prilagodi novemu poteku Rečiške ceste. Merodajno vozilo za smer Triglavska cesta - Bled je 
dvoosno smetarsko vozilo, za smer Gorje – Triglavska je osebno vozilo. Križišče v grobem ohranja obstoječo 
geometrijo. Zavijalna loka sta  20m proti Bledu in 3 m iz Gorij . Križišče je opremljeno z znakom »Ustavi!«. 
 
Križišče s Triglavsko cesto (severno) – priključek 15 
 
Obstoječe križišče se prilagodi novemu poteku Rečiške ceste. Merodajno vozilo za obe smeri je dvoosno 
smetarsko vozilo. Zavijalni loki so izvedeni s traktrisami iz treh radiev (16/8/24 in 12/6/18). Križišče je opremljeno z 
znakom »Ustavi!«. Za prehajanje pešcev iz Triglavske ceste na pločnik ob Rečiški cesti je predviden prehod za 
pešce za križiščem in krajšim pločnikom ob Triglavski cesti. 
 
Križišče k LIP se ukine 
 
Obstoječe križišče se ukine območje ukinjenega križišča se izvede v nasipni brežini. Območje križišča se 
rekultivira. Asfaltna utrditev se pusti zgolj pri uvozu k objektu Rečiška cesta 59. 
 
Križišče k LIP (novo) – priključek 14 
 
Novo križišče se izvede ob predvideni novi cesti k poslovni coni LIP. Merodajno vozilo za obe smeri je vlačilec. 
Zavijalni loki so izvedeni s traktrisami iz treh radiev (26/13/39 in 24/12/36).  Na obeh straneh ceste k LIP je 
predviden pločnik. Prehod za pešce je umaknjen 5 m od roba Rečiške ceste. Tik pred križiščem je predvideno 
avtobusno postajališče katerega uvozni radij se prekriva z izvoznim radijem iz križišča proti Bledu. Križišče se 
navezuje na novopredvideno cesto (š = 5 m) proti poslovni LIP. 
 
Priključek 13 
 
Obstoječi priključek se prilagodi novemu poteku Rečiške ceste. Geometrija križišča ostaja enaka, sa je 
zagotovljena prevoznost za merodajno vozilo (dvoosno smetarsko vozilo).  Asfaltira se v dolžini 5 m. Uvozna radija 
sta 5 m. Križišče je opremljeno z znakom »Ustavi!«. 
 

5.7.3.2. INDIVIDUALNI PRIKLJUČKI 
 

Na tlakovanih ali asfaltiranih hišnih dovozih se izvede niveletna navezava v enakem materialu, neasfaltirani se 
asfaltirajo vsaj v širini bankine oziroma do niveletne navezave na obstoječe stanje.  
Na vseh individualnih priključkih je merodajno vozilo osebni avtomobil. Razen v priključkih 9b in 11, kjer je 
predvideno, da bo vozilo smetarsko vozilo po dostopni poti ob regionalni cesti. Širina priključkov je praviloma 4 m. 
 
 

1. Poljska pot širine 3 m. Uvozni radiji so 5 m. Pot se asfaltira do konca prepusta. 
2. Uvoz se asfaltira v širini 1, 5 m. Ob asfaltni bankini se postavijo robniki (+ 7 cm), ki onemogočajo uvažanje 

osebnih vozil po celotnem parkirišču, a obenem dopuščajo zavijanje gasilskih vozil čez robnike. 
3. a in b uvoz je predviden za zavijanje desno – desno, saj preglednost in geometrija ne dopuščata uvažanja 

in izvažanja levo. Uvoz se asfaltira v širini bankine. Zaradi zagotavljanja preglednosti odsteanijo ciprese 
ob cesti. 

4. Obstoječi uvoz je makadamski preko celotnega dvorišča. Asfaltira se zgolj uvoz v širine 4 m na delu kjer je 
zagotovljena preglednost. Ob ostalem delu dvorišča je predvidena mulda. 
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6. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava do dvorišča tlakovana.  
7. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava do dvorišča tlakovana.  
8. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava do dvorišča tlakovana.  
9. a in b Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 9 m (minimalna širina za prevoznost). Uvoz se asfaltira do 

navezave na dvorišče in dostopne poti. 
Uvoz 9a je namenjen  je namenjen za dostop do individualne hiše (prevoznost zagotovljena za osebno 
vozilo).   
Uvoz 9 b je namenjen dostopu do 4 hiš. Do teh hiš vozi smetarsko vozilo. Zato je uvoz preverjen tudi za 
prevoznost dvoosnega smetarskega vozila. Izvažanje z uvoza 9b ni dovoljeno (znak II-4 – prepovedan 
promet v eno smer). Predvideni izvoz je preko priključka 11. 

10. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 7 m (minimalna širina za prevoznost). Navezava do dvorišča 
tlakovana. Izvažanje z uvoza 10 ni dovoljeno (znak II-4 – prepovedan promet v eno smer). Predvideni 
izvoz je priključek 11. 

11. Uvoz preko bankine se asfaltira. Širina dostopne poti je 3,5 m. Uvozna radija sta 1,25 m in 10 m. 
Omogočeno je zavijanje za osebno vozilo v obe smeri, za smetarsko vozilo pa zgolj desno. 

16. Uvoz preko bankine se asfaltira. Širina uvoza je 4,2 m. 
17. Uvoz preko bankine se asfaltira. 
18. Uvoz preko bankine se asfaltira. 
20. Uvoz preko bankine se tlakuje. Navezava do dvorišča tlakovana. 
21. Uvoz preko umirjevalne ploščadi. Navezava na obstoječe stanje se asfaltira. 
22. Uvoz preko umirjevalne ploščadi (dvojni uvoz). Navezava na obstoječe stanje v dolžini 4 m se asfaltira. 
23. Uvoz preko poglobljenega robnika.Navezava na obstoječe stanje v dolžini 4 m se asfaltira. 
24. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 6 m (dvojni uvoz). Navezava na obstoječe stanje v dolžini 4 m 

se asfaltira. 
25. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava na obstoječe stanje v dolžini 4 m se asfaltira. 
26. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava na obstoječe stanje v dolžini 7,5 m se asfaltira. 
27. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava na obstoječe stanje se asfaltira. 
28. Uvoz preko poglobljenega robnika v širini 4,5 m. Navezava na obstoječe stanje se asfaltira. 
29. Uvoz preko bankine se asfaltira. Zavijalna radija sta 4 in 12. Navezava na obstoječe stanje v dolžini 6 m 

se asfaltira. 
 

5.7.4. PREGLEDNOST: 
 

Preglednost je izračunana na podlagi hitrosti 50 km/h. Razen v  območju križišča s Koroško cesto, novega križišča 
LIP  in v nadaljevanju do podvoza pod železniško progo kjer je privzeta omejitev hitrosti 40 km/h. 
 
Preglednostna berma se po celotni trasi nahaja med bankinama.  
  
Preglednostni trikotniki na priključkih 
Preglednost je zagotovljena na vseh priključkih razen spodaj navedenih: 

- 2b v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
- 3b  v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena (vendar na tem uvozu ni omogočeno zavijanje 

 levo), 
- 9a v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se bo moralo vozilo pomakniti cca 50 cm 

 na pločnik, 
- 12 v smeri proti Bledu preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
- 16 v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
- 20 v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
-  21 v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
- 22 v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 
- 23 v smeri proti Gorjam preglednost ni zagotovljena zato se postavi ogledalo, 

 
Preglednost pri prehodih za pešce je zagotovljena za hitrost na odseku +10km/h.  
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Prehod med R15 in R 16 (za križiščem s Koroško cesto) se nahaja na območju omejitve 40 km/h. Preglednost je 
zagotovljena za 50 km/h.  
Prehod v R 23 (za križiščem s Triglavsko cesto) se nahaja na območju omejitve 50 km/h. Preglednost je 
zagotovljena za hitrost 60 km/h.  
Prehod med R29 in R 30 (med avtobusnimi postajališči) se nahaja na območju omejitve 50 km/h. Preglednost je 
zagotovljena za 60 km/h. V primeru, da na AP stoji avtobus, se preglednost zmanjša na preglednost pri hitrosti 50 
km/h. 

5.7.5. UMIRJANJE PROMETA  
 

V območju križišča s Koroško cesto je hitrost omejena na 40km/h kar v kombinaciji z dvignjeno ploščadjo umiri 
vožnjo skozi križišče. Hitrost 40 km/h je potrebna 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). 
 
Ploščad se zgradi v območju 1,8+61 m do 1,9+01 na  Rečiški cesti in 3m na Koroško cesto.  Klančina je na Rečiški 
dolga 2,74 m, na Koroški pa je krajša (1,2 do 2.2m). 
 
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).  
 
Dodatno k umirjanju doprinese tlakovanje površine ploščadi. Tlakovanje se izvede z naravnim kamnom. Ploščad se 
ne tlakuje v celoti ampak se potlakuje v več pasovih. Način tlakovanja je potrebno pred izvedbo uskladiti med 
občino Bled, DRSC in projektantom.  
 
Varianta tlakovanja 1: 6 pasov dolžine 2m v celotni širini ceste. Dva pasova sta odmaknjena 1 m od klančin nato 
sta dva pasova pred prehodom za pešce in dva pasova za prehodom za pešce. 
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Varianta 2: Širok pas tlakovcev samo tik ob klančini in pred / za prehodom za pešce (4 x približno 1,5 m). 
Med širokimi pasovi se vgradi ožje pasove, ki se menjajo z asfaltom in gredo tudi do klančine na Koroški 
cesti. 

 

 

5.7.6. TLAKOVANE POVRŠINE 
 
Vse povozne tlakovane površine naj se izvedejo v skladu s Strokovnim mnenjem za izdelavo notranjih (tlakovanih) 
pasov krožišč na najbolj obremenjenih cestah, ki ga je izdalo podjetje DDC svetovanje inženiring, dne 27.09.2006. 
Spodaj je podan povzetek le-tega: 
 
Priprava podlage 
 
Na predhodno vgrajeno posteljico iz kamnitega materiala v potrebni debelini je potrebno izvesti nevezano nosilno 
plast drobljenca oziroma s cementom stabiliziranega prodca v min. debelini 30 cm. Pri tem morajo biti posamezne 
plasti zadostno utrjene, tako da znašajo vrednosti nosilnosti oziroma deformacijskih modulov 

- na planumu kamnite posteljice: Ev2 > 80 MN/m2 (Evd > 40 MN/m2), na nevezani nosilni plasti: Ev2 > 120 
MN/m2 (Evd > 55 MN/m2),z dovoljenimi odstopanji skladno s TSC, tehničnimi specifikacijami za javne 
ceste. Sočasno mora biti zagotovljena tudi zmrzlinska varnost konstrukcije. 

 
Izvedba nosilne in obrabne plasti 
 
Za izvedbo nosilne in obrabne plasti je potrebno predvideti izgradnjo nosilne in obrabno zaporne armirano 
betonske plasti, ki bo z zadostno zanesljivostjo sposobna prenesti pričakovane prometne obremenitve. 
 
Zahteve za armirano betonsko nosilno-obrabno plast: 

- beton klase C 35/45, 
- upogibna trdnost najmanj 5,5 N/mm2, 
- debelina betona 24 cm, 
- armiranje z rebrasto armaturo v količini 0,7 do 0,8 % glede na površino betonskega preseka, postavljeno v 

smeri prometa, to je 7 palic premera 18 mm na 1 tekoči meter preseka; armatura naj bo postavljena v 
zgornji polovici betonskega preseka na globini 10 cm. Razdelilna armatura, ki naj zagotavlja ustrezno 
višino vgrajene armature in ustrezen razmik med posameznimi palicami, naj bo postavljena na razdalji 1 
meter, 

- zmrzlinska obstojnost v prisotnosti talilnih soli XF 4 (OSMO 25), 
- izdelan v eni plasti iz agregatov iz karbonatnih kamenin. 
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Nosilna plast se nadgradi s kamnitimi kamnitimi kladami, ki morajo biti vgrajeni v betonsko podlago. Debelina 
betonske podlage pod kockami mora biti enaka kot v vseh ostalih načinih zaključne obdelave. Priporočljiva je 
uporaba kamnitih kock čim večjih dimenzij (min. 20x20x20 cm – na željo občine se lahko povečajo). Stiki med 
kamnitimi kockami morajo biti zapolnjeni z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto. 
 
Stik med robniki in asfaltnimi plastm mora biti tesnjen z bitumensko trajno elastično zalivno zmesjo.  
Pri izvedbi je potrebno zagotoviti primerno nego vgrajenega betona, s prometom pa se lahko obremeni, ko vgrajeni 
beton doseže predvidene vrednosti tlačne in upogibne trdnosti. 
 

5.7.7. PLOČNIKI 
 

Hodnik je projektiran ob celotni rekonstrukciji razen v območju navezav na obstoječe stanje. Do križišča s Koroško 
cesto poteka na levi strani, za križiščem po desni. Ob avtobusnem postajališču iz smeri Gorij do križišča k LIP je 
zopet na levi. 
 
Širina hodnika je zaradi strnjene pozidave minimalna 1,375 m (0,5 m varnostne širine + 0,75m prometni profil + 
0,125 m del prostega profila). Ob hodniku je predvidena bankina 0,5 m. Površina bankine ob pločniku, kjer je ožji 
od 2 m, naj se utrdi z asfaltom (AC 8 surf B50/70 A5 Z3) v debelini 4 cm.  
 
Ob vseh prehodih za pešce je predvidena razširitev pločnika na 2,0 m ter izvedba poglobljenih robnikov, kar 
omogoča varen prehod vozišča tudi gibalno prizadetim osebam. Ob teh pločnikih utrditev bankine z asfaltom ni 
potrebna. 
 
Kljub minimalni širini pločnika in ceste se nekateri objekti zajedajo v pločnik, ki se zooža na minimalno 60cm. V teh 
primerih se pločnik spusti na nivo ceste + 3cm, da se onemogoči prevračanje invalidskih ali otroških vozičkov.  
 
Bankina med pločnikom in škarpami se izvede v asfaltu. 
 

5.7.8. ODSTRANITEV OBJEKTA 
 

Zaradi izgradnje ceste se odstrani gospodarski objekt ob Rečiški cesti 55. Tlorisne dimenzije so 3 m x 5 m.   
Nosilna konstrukcija je lesena, kritina so betonski strešniki (»špičak«). 
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5.7.9. AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI 
 

Postavitev obstoječega para avtobusnih ostajališč ne ustreza Pravilniku o avtobusnih postajališčih. Glede na 
prostorske omejitve se avtobusni postajališči ne moreta zamakniti v pravilno lego (najprej AP proti Bledu in nato 
šele AP proti Gorjam).  Zato se obstoječi avtobusni postajališči zgolj prilagodi rekonstruirani cesti in s tem tudi 
malenkost podaljša razdalja med njima, kar rahlo izboljša stanje. Horizontalni tehnični elementi ustrezajo uvozni 
hitrosti 30 km/h in dolžini 1 avtobusa.  
Nadstrešnici naj bosta oblikovno usklajeni z ostalimi nadstrešnicami na Bledu (po detajlu).  
 

5.7.10. PROMETNA SIGNALIZACIJA 
 
Rekonstruiran del ceste se opremi z novo prometno opremo. 
 
Prehodi za pešce so trije : 

- Za križiščem s Koroško cesto v km 1,8+88, 
- Za križiščem s Triglavsko ulico v km 2,0+39 in  
- Med avtobusnima postajališčema v km 2,1+69. 

 
Vsi prehodi za pešce, ki potekajo preko Rečiške ceste, so opremljeni z znakom III-6 »Prehod za pešce«. Prehod za 
Koroško cesto, na katerem se predvideva največ peš prometa je označen z dodatnim obojestranskim znakom III-6 
in utripalci na biču. 
Avtobusni postajališči sta opremljeni s prometnim znakom II-54 »Avtobusno postajališče«.  
Nepregledni uvozi so zaradi povečanja preglednosti opremljeni s cestnimi ogledali. 
Potrebno je upoštevati Tehnične pogoje za prometno signalizacijo in prometna ogledala (sklep kolegija 
DRSC št. 52/12 z dne 12.11.2012).  
 
Na uvozih s spuščenim robnikom prehodov za pešce ni, saj že klančina do hodnika nakazuje, da je potrebno voziti 
z minimalno hitrostjo in biti pozoren na pešce. 
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Na uvozih, kjer je več kot 5 stanovanjskih objektov je z vertikalno opremo jasno pokazan odvzem prednosti za 
voznike, ki uvažajo na prednostno cesto. 
Horizontalna signalizacija se uredi tako, da se sredina vozišča loči s prekinjeno črto V2 v rastru 3_1_3. 
 
Turistična signalizacija ni predmet tega projekta in se ureja v sklopu drugih občinskih projektov. 
 

5.7.11. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 

Izračuni so podani v elaboratu dimenzioniranja zgornjega ustroja. 
 
Na podlagi predvidenega prometa  ob koncu planske dobe, je bil določen ustroj ceste. 
 
Ustroj ceste: 

– SMA 11 PmB 45/80-65 A3 Z2 iz zmesi zrn silikatnih kamenin   4cm 
– AC 22 base B50/70 A3 Z5      7 cm 
– Tampon        40 cm 
– Posteljica       40 cm 

Skupaj        93 cm 
 
 
Ustroj pločnika: 

– AC 8 surf B50/70 A5 Z3       4 cm 
– tampon        20 cm 

skupaj        24 cm 
 

5.7.12. ODVODNJAVANJE METEORNIH VODA 
 
Odvodnjevanje je detajlno obdelano v Načrtu kontrolirane odvodnje. 
 
KONCEPT ODVODNJE 
Glede na prometno obremenitev in vrsto vodonosnika ni predvideno zajetje v zadrževalniku padavinske vode. To 
pomeni, da se padavinsko vodo iz cestišča lahko odvaja v odvodnik brez predhodnega čiščenja.  
 
Zaradi poseljenosti območja se cesta večinoma odvodnjava v meteorno kanalizacijo preko cestnih požiralnikov. 
Voda iz cestišča se zbira ob nižje ležečem robniku in se odvaja v cestne požiralnike – peskolove. Predvsem so 
predvideni točkovni požiralniki ter posamezni linijski požiralniki. Kanalizacija se v najnižji točki izpušča v odvodnik. 
Na krajših odsekih, kjer je to možno je predvidena razpršena odvodnja.  
 
ZASNOVA UREDITVE  
Ker cesta poteka večinoma v strnjenem naselju je razpršena odvodnja možna le na krajšem odseku. V začetnem 
delu ceste od navezave na obstoječo cesto v stacionaži km 1.6+00 do km 1.6+70 ima cesta prečni sklon proti 
regulirani strugi, ki poteka ob nasipu na severni strani. Tu se padavinska voda odvodnjava razpršeno preko 
cestnega nasipa in obstoječega terena v strugo.  
 
Nato je od stacionaže km 1.6+70 do km 2+263 predvidena odvodnja preko cestnih požralnikov in meteorne 
kanalzacije. Požiralniki so locirani na nižji strani ceste. Vkolikor je na nižji strani ceste predviden pločnik, se v 
pločniku izvedejo požralniki z vtokom pod robnikom. Če na nižji strani ni pločnika pa se v muldi izvede požiralnike z 
polkrožno povozno rešetko in vtokom z vrha. Predvideni so tudi posamezni linijski požiralniki, ki preprečujejo, da bi 
voda s cestišča tekla na dovoze ali stranske ulice oz. da bi voda tekla iz dovozov ali stranskih ulic na cestišče. 
Predvideni so na dovozih k objektom: hš 14, hš 16, hš 18, hš in na križišču Rečiške s Koroško cesto.  
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Zadnji odsek od stacionaže km 2.2+63 do navezave na obst. cesto v km 2.3+26 se padavinska voda zbira v 
asfaltni koritnici in se nato spelje v obst. požiralnike. 
 
Proti Rečiški cesti gravitirajo tudi večje količine zalednih vod. Površine iz katerih se odvajajo zaledne vode se 
nahajajo na severni strani ceste od stacionaže km 1.9+00 do navezave na obst. cesto ob železniški progi Gorica - 
Jesenice. Zaledne vode se zbirajo v travni muldi ob cesti in zajamejo s posameznimi požiralniki lociranimi v muldi, v 
manjši meri pa tudi preko linijskih požiralnikov. 
 
KANALIZACIJA 
Kanalizacija je predvidena iz rebrastih polietilenskih ali polipropilenskih cevi dimenzije d 315 mm do d 500 mm. 
Meteorno kanalizacijo sestavlja en sam kanal. Začne se v stacionaži km 2.2+67 in zaključi v stacionaži km 1.6+80, kjer se 
zalomi izven ceste proti regulirani strugi Rečice kamor se izteka. Trasa je predvidena na osni oddaljenosti 1,25 m od 
severnega roba ceste. Začne se s profilnom PE d315 dolžine 297,12 m, nato se profil v jašku M11 poveča na PE d400. Kanal 
ima profil PE d400 nadaljnih 56,03 m, nato se v jašku M13 poveča na PE d500 in ostane do iztoka v dolžini 242,75 m 
nespremenjen. 
 
Padec kanala poteka približno vzporedno z niveleto ceste. V prvem delu poteka na globini cca. 1,8 do 2 m, nato se 
v jašku M12 poglobi in prečka obst prepust pod Rečiško cesto, v jašku 13 se ponovno poglobi in prečka še 
predvideni vodovod in fekalno kanalizacijo. Od jaška M16 do iztoka ima kanal padec približno vzporeden cesti. 
 
POŽIRALNIKI IN ZVEZE POŽIRALNIKOV 
Predvideni so štirje tipi požiralnikov: 

• Požiralnik PE (PP) DN 500 mm z vtokom z vrha 
• Požiralnik PE (PP) DN 500 mm z vtokom pod robnikom 
• Požiralnik AP DN 600 mm z bočnim vtokom v travnem jarku 
• Linijski požiralnik DN 200 mm 

 
 

5.8. REGULACIJE 
 
Situativni potek je razviden iz situacije. Uporabljeni radiji horizontalnih krivin so od 10 do 200 m.  
Prvi del regulacije se začne z betonskim uvajalnim pragom. Za pragom sledi krajša drča z naklonom 6,63 % v 
dolžini 15,11 m, ki se zaključi z betonskim talnim pragom. Pod makadamsko potjo med profiloma P13 in P14 potok 
poteka v prepustu Φ 1400 s klasičnimi izpustnimi glavami v dolžini 9,5 m. 1 m gorvodno od prepusta je predviden 
tudi izpust meteorne kanalizacije. Iztok ne posega v svetli profil vodotoka in je zavarovan s kamnom v betonu. Prvi 
del ureditve se zaključi 3,8 m dolvodno od prepusta z betonskim talnim pragom. Naklon prvega dela ureditve je 
0,8%, dolžina pa 51 m. 
 
Drugi del ureditve se zaćne z betonskim talnim pragom (P13) in  zaključi z navezavo na obstoječi betonski koriti. 
Padec je enakomeren in znaša 0,8 %.  
 
Skupna dolžina ureditve je 176 m.  
 
Režim toka je miren, saj je padec majhen. Manningov koeficient za kamen v betonu je 0,025.  
 
NORMALNI PROFIL  
Normalni profil prvega dela ureditve je trapezni profil s širino dna 1,00 m, naklonom brežin 1:1 in kamnom v betonu 
do višine 0,5 m.Brežine od višine 0,5 m do obstoječega terena so zatravljene in v naklonu 1:2.  
 
Drugi del ureditve je  izveden z betonskimi kanaletami ( 0,31-0,55/0,20/1,00), ki potekajo po dnu jarka. Brežine so 
zatravljene v naklonu 1:1,5. 
 
PROPUST 
profil:    ∅ 1,40m 
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dolžina:   4,65 m + vtočna glava 3,60 m + iztočna glava 3,60 m = 11,85 m 
vzdolžni padec:  8 %o  

 
Betonski prepust  se položi v padcu 8%o  Pred prepustom se spelje dno in brežine do vrha obložijo s kamnom v 
betonu. Na vtoku in iztoku iz prepusta se izvede klasično betonsko izpustno glavo. Niveleta prepusta je za 15 cm 
nižja od nivelete na vtoku v prepust, zaradi relativno majhne nivelete ceste (513,35 m) . Debeline stene prepusta so 
0,17 m. Prepust je polno obbetoniran (d= 0,20 m).  
 
VARNOSTNE VIŠINE 
Hidravlični izračun je bil narejen s pomočjo programa HEC –RAS 4.1.  
Tehnična rešitev omogoča prevajanje teoretičnih Q100 pretokov z minimalno varnostno višino. Na doloženih mestih 
pride do minimalnega prelivanja čez desni rob brežine ( P8 – P9). Voda, ki se bo eventuelno prelila se bo razlila po 
obstoječem polju in tam poniknila. Na območju ni objektov in z ureditvijo stanja ne poslabšujemo. Pri tem moramo 
poudariti, da gorvodni prepust Φ 400 ne prevaja več kot 0, 45 m3/s.. Pri izračunu so bile upoštevane še količine, ki 
pridejo po cesti in okoliškem terenu, zato smo s teoretičnim pretokom Q100= 2m3/s  na varni strani.  Niveleta 
Rečiške ceste je povsod več kot 1 m nad koto stoletnih voda.  
 
Prepust prevaja stoletni pretok. Pred prepustom ne prehaja do zajezitve. Varnostna višina pri Q100 pred vtokom v 
prepust je 25 cm.  
 
UPOŠTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV 
Vsi projektni pogoji so upoštevani. 

• Izotok meteorne kanalizacije ne sega v svetli profil vodotoka in je ustrezno protierozijsko zavarovan 
(kamen v betonu).  

• Ureditev je smiselno vezana na obstoječe gorvodne in dolvodne ureditve. Struga vodotoka rahlo vijuga, 
kar prispeva k bolj sonaravnemu videzu. Vso okolico se po končanih delih intenzivno zatravi. Po izkušnjah 
glede na sedanje stanje se bodo brežine vodotoka intenzivno zarasla, dno pa bo prekrila plast mulja. Zato 
utrditev struge sploh ne bo vidna, oz bo vidna minimalno. Zasaditev okolice bo prispevala k relativno 
sonaravnemu izgledu vodnega prostora. Trasa vodotoka rahlo vijuga, kar prispeva k lepšemu krajinskemu 
izgledu, ter na nek način “skriva” tehnični ukrep na vodotoku. 

• Parcelacija zemljišča, kjer bo potekala nova struga vodotoka Rečica bo izvedena. 
 
Med profiloma R 17 in R 18 se nahaja prepust, ki je delno zasut, vendar še služi svojemu namenu. Glede na 
pomanjkljive podatke in predvidevanje, da je dovolj stabilen in širok, v projektu ni predviden za obnovo. V 
kolikor se tekom gradnje pokaže, da prepust ni ustrezen, se ga sanira. 
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5.9. KOMUNALNI VODI 
 

V popisu del za izkope izkopi komunalnih vodov pod nivojem posteljice niso upoštevani. Ni upoštevano niti, če se 
komunalni vod vkoplje v že izgrajeno posteljico.  
Vsekakor je potrebno opozoriti, da se na planum temeljnih tal položi ločilni geosintetik. Zato se morajo 
vodi, ki so predvideni pod posteljico, položiti pred polaganjem geosintetika. 
 

5.9.1. CESTNA RAZSVETLJAVA 
 

Cestna razsvetljava je prikazana v Načrtu cestne razsvetljave. 
 
OBSTOJEČE STANJE 
Na obravnavanem območju so obstoječe svetilke pritrjene na lesene drogove. Obstoječa razsvetljava, ki je 
dotrajana in ni v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 
Republike Slovenije ISSN 1318-0576 št.:81, Ljubljana, 7.9.2007, Leto XVII) in Uredbo o spremembah in dopolnitvi 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato je potrebno te svetilke odstraniti in jih 
nadomestiti z novimi. 
 
ZASNOVA IN IZBIRA OPREME 
Za osvetlitev predvidenih področij so predvidene svetilke ki bodo ustrezale že izbrani obliki kandelabra. 
Predvidene so cestne tehnične svetilke skupne moči 83W  s sijalko 1×HST 70W, (6600 Lm)  in napravo za 
redukcijo svetlobnega toka. 
Svetilke in kandelabri morajo biti skladni z zahtevami občine Bled. 
Cestne svetilke se namesti na vroče cinkane kandelabre višine 8 metrov, ki morajo biti barvani s prašno barvo RAL 
7022. Dobavitelj kandelabrov mora dobaviti kandelabre, ki so statično preverjeni. Mehansko morajo prenesti 
obtežbo svetilk z dodatnim zimskim bremenom . Antikorozijska zaščita mora biti izdelana v skladu z veljavnimi 
standardi. Na kandelabrih mora biti na višini približno 1 m nad tlemi manipulativna odprtina s priključnimi sponkami 
za spajanje kablov in zaščitnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost 
kandelabra in da ni možen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj. 
 
Kandelabre svetilk se namesti vzdolž pločnika, ob zunanjem robu pločnika. Kandelabri so med seboj razmaknjeni 
med 30m in 32m, kar je odvisno od nivoja svetlobnotehničnih zahtev obravnavanega področja. Razdalje med 
posameznimi kandelabri so določene s svetlobnotehničnim izračunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase 
prikazujejo situacijske risbe. Natančno lokacijo stojnih mest kandelabrov in jaškov se določi na mikrolokaciji naprav 
na samem objektu. 
 
NAPAJANJE 
Sistem omrežja napajanja javne razsvetljave predvidimo TN-C. Napajanje nove javne razsvetljave je predvideno iz 
novih prižigališč. 
 

5.9.2. TELEKOMUNIKACIJSKI VODI 
 

Spodaj opisani ukrepi so predvideni kot minimalni ukrepi za izvedbo rekonstrukcije ceste in zaščito ter obnovitev 
TK vodov (na to rešitev so že pridobljena soglasja s strani upravljavcev TK vodov). Predvideva se, da bodo 
upravljavci TK vodov pred izvedbo rekonstrukcije ceste pristopili s celovitejšimi rešitvami. Zato je na desni strani 
ceste (izven vozišča) predviden koridor ob cestni razsvetljavi za potrebe TK vodov. 
 
Rekonstrukcija predmetne ceste, v smislu gradbenega posega v prostor, bo tangirala obstoječo TK omrežje. Vsled 
tega, bo potrebno pred rekonstrukcijo križišča zgraditi nadomestno kabelsko kanalizacijo, v nove cevi uvleči 
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nadomestne kable ter jih spojiti na obstoječe omrežje. Po tako zgrajenem nadomestnem omrežju se lahko 
obstoječi kabli opustijo ter prične z gradbenimi deli na območju gradnje. 
 
Na predmetnem območju vzdolž Rečiške ceste na Bledu potekajo TK vodi v upravljanju dveh operaterjev in sicer 
Telekom Slovenije dd in Telemach d.o.o.  
TK vodi se nahajajo v večji meri v zemeljski izvedbi, delno pa so vodi ponapeti tudi na TT drogove, v t.i. zračni 
izvedbi. Zemeljski TK vodi so na nekaterih delih položeni prečno na Rečiško cesto ter so že sedaj delno zaščiteni z 
zaščitnimi cevmi. 
 
Na mestih, kjer obstoječi TK vodi prečkajo omenjeno cesto je predvidena dodatna zaščita le-teh. Zaščita se izvede 
kot sloj betona višini 20cm in širine min 50cm ali več v odvisnosti od širine voda, ki se vgradi neposredno nad TK 
vod. Poleg omenjene zaščite se na nekaterih mestih poleg vgradijo tudi PVC cevi za morebitno kasnejšo uporabo v 
primeru poškodbe obstoječega TK voda. Cevi se vgradijo v območju ureditve, na obeh koncih se jih zapre s PVC 
čepi. Zaščita obstoječih TK vodov je predvidena na naslednjih točkah: 

- v km 1.8+16, profil R11-R12, dolžina zaščite in cevi 9m 
- v km 2.0+18, profil R21-R22, dolžina zaščite 12m 
- v km 2.1+73, profil R29-R30, dolžina zaščite in cevi 12m 

 
Na pozameznih odsekih, kjer so TK vodi položeni vzdolžno ob cesti in se bodo po rekonstrukciji ceste nahajali pod 
urejenimi površinami (hodnik za pešce) se zaščitijo na podoben način kot zgoraj omenjeno (brez polaganje 
zaščitnih cevi) in sicer; 

- od km 1.7+20 – 1.7+47, profil R7-R9, dolžina zaščite 27m 
- od km 1.8+85 – 1.9+00, profil R15-R16, dolžina zaščite 15m 
- od km 1.9+54 – 1.9+76, profil R18 - R20, dolžina zaščite 22m 

 
Na mestih, kjer se predvideva večja obremenitev obstoječih TK vodov se predvidijo nadomestni TK vodi in sicer kot 
kabelska kanalizacija v katero se uvlečejo nadomestni kabli. Le-ti se preko kabelskih spojk prespojijo na obstoječe 
vode, obstoječi pa se opustijo. Na tak način se nadomestijo vodi na naslednjih odsekih z navedenimi 
karakteristikami; 

- profil R14-R16, dolžina kabelske kanalizacije 36m, 2x2 cevi 110mm, 4x kabelski jašek 
- profil R22-R25, dolžina kabelske kanalizacije 104m, 2x2 cevi 110mm, 5x kabelski jašek. 

 

5.9.3. PLINOVOD 
 

Rekonstrukcija predmetne ceste bo sovpadala s predvidenim plinovodom (4 bar plinovod Φ 125-160). Glede na to, 
da projekt plinovoda še ni v PGD/PZI fazi je v trasi ceste rezerviran koridor za plinovod. Ta koridor poteka pod 
pločnikom in prečka cesto v območju križišča s Koroško cesto.  
 

5.9.4. ELEKTROVODI 
 

Rekonstrukcija predmetne ceste, bo sovpadala s predvidenimi elektrovodi. V trasi ceste je rezerviran koridor, 
namenjen elektroenergetskim vodom, pred izvedbo bo s strani Elektro Gorenjske izdelan PZI projekt za ureditev 
SN in NN mreže na celotnem tangiranem območju. Predvidene kanalizacija ima cevi od 4 do 6 x Φ160 + 2x Φ50. 
Ta koridor poteka po desni strani ceste ob koridorju cestne razsvetljave. 
 

5.9.5. VODOVOD  
 
OBSTOJEČE STANJE 
Transportni cevovod DN 250 
Na obravnavanem področju poteka obstoječi vodovod AC (azbestni cement) DN 250. Cevovod se napaja iz 
vodohrana Dolgo brdo – Sp Gorje, prostornine 2 x 200 = 400 m3 in s koto preliva 570,00 m n.v. 
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Dolvodno od LIP Bled cevovod AC DN 250 mm poteka najprej v privatnem zemljišču in med hiš. št 59 in 59a pride 
na R3 Gorje - Bled. Tu v profilu R-23 pod poševnim kotom prečka regionalno cesto ter se vzpne na teren na 
nasprotni strani. Tu poteka čez vrtove stanovanjskih objektov proti jugu najprej po naselju, od profila R-15 pa ob 
levem bregu struge Rečice, večinoma na razdalji večji od 5,00 m. Od odcepa proti Kolodvorski cesti tj.j. od profila 
R-1 naprej proti Bledu je vodovod obnovljen z MNM DN 200. Prevezava proti Kolodvorski preko ceste je iz MNM 
DN 80 mm.  
Na predmetni AC cevovod je vezanih 6 hišnih priključkov (Rečiška 22, 20, 18, 16, 14 in 12), ki jih bo potrebno 
prevezati na novi skupinski priključek. 
 
Cevovod MNM DN 175 
Cevovod MNM DN 175 je star preko 100 let in je še iz časa, ko še ni bilo azbestnocementnega vodovoda DN 250 
mm, opisanega pod prejšnjo točko. Cevovoda je torej tega premera še iz časov, ko je vršil tudi transportno funkcijo. 
Sedaj te funkcije nima, zato je dimenzija 175 mm neustrezna (prevelika). Cevovod ima funkcijo sekundarne 
vodovodne mreže. 
Od cevovoda AC DN 250 je severozahodno od objekta s št. 59 odcep iz MNM DN 175, ki zavije proti Rečiški jo 
doseže in se obrne proti Bledu, nakar poteka po cesti vse do profila R-1 + 7,00m. Vmes mimobežno prečka AC DN 
250 in se odceplja na Triglavsko ulico, Koroško ulico in se pred križiščem s Kolodvorsko zaključi s hidrantom. Na 
cevovod DN 80 mm po Kolodvorski ni povezan.  
 
Na celotni trasi je na cevovod priključenih: 

– 23 individualnih hišnih priključkov (1 ali 2 hiši) 
– 3 skupinski hišni priključki oz odcepi 
– odcep na Triglavsko MNM DN 60 mm 
– odcep na Koroško MNM DN 60 mm 

 
SPLOŠNI OPIS PROJEKTNE REŠITVE 
Pri zasnovi smo upoštevali naslednje: 

– Kjer je bilo le mogoče, se s cevovodom umikamo iz vozišča. Žal to na večini trase ni mogoče - zaradi 
množice ostalih komunalnih vodov. 

– Transportni cevovod umeščamo v cestni koridor (kjer do sedaj ni bil) na željo investitorja. 
– Sekundarni cevovod umeščamo izven vozišča - v hodnik za pešce. 
– Načrtujemo čim manjše število prečkanj regionalne ceste. 
– Ne predvidevamo vodovodnih jaškov, zato zračnike in zasune - po navodilu upravljavca - načrtujemo kot 

vkopane v teren. 
– Kolikor je le mogoče, se izogibamo umeščanju cestnih kap zasunov na vozišče. 
– Od profila R-27 do profila R-15 v vozišču vodimo zgolj transportni cevovod, nanj pa navezujemo kolikor je 

mogoče malo hišnih priključkov (osem, od teh le pet s cestno kapo na vozišču). 
– Od profila R-15 do R-1 v koridorju vodimo dva vzporedna cevovoda, od teh je eden transportni v vozišču, 

drugi pa sekundarni v hodniku za pešce, zato so tem delu cestne kape za zasune h.p. izven vozišča. 
– Od profila R-23 do R-15 na severni strani regionalne ceste 6 objektov priključimo preko skupinskega 

hišnega priključke d 63 mm. Cev uvlečemo v prazno - opuščeno vodovodno cev AC DN 250 mm in nanjo 
točkovno prevežemo obstoječe priključke. 

– Na delu trase proti Gorjam t.j. od profila R-30 do profila R-26 vodimo nov sekundarni cevovod na katerega 
priključujemo štiri stanovanjske objekte, hkrati pa jim zagotavljamo požarno varnost. 

– Na celotni trasi zagotavljamo požarno varnost s hidranti (podtalnimi oz nadtalnimi) na primerni medsebojni 
oddaljenosti. 

– Zagotavljamo primerno odzračevanje in izpraznjevanje cevovoda, možnost sekcijskega zapiranja 
posameznih vodovodnih vej in odcepov, mehansko stabilnost in zavarovanje cevovoda, tesnost in 
označitev vodovoda. 

– Zagotavljamo higiensko neoporečnost (na predmetnem odseku zaradi gradnje na tem odseku - siceršnjo 
kvaliteto vode zagotavlja upravljavec vodovoda). 

 
PODROBNEJŠI OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 
 
Vodovod V-1, NL DN 250, L = 578,04 m 
Prestavitev se prične v tč. v1 t.j. pri obstoječem jašku na dvorišču podjetja Lip Bled. Vodovod se prestavi od profila       
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R-27 + 3 m do profila R-1 - 5 m, v NL DN 250, v skupni dolžini 578,04 m. Vodovod od v8 do v36 poteka v vozišču 
regionalne ceste. Potek zunaj vozišča ni možen, ker v bankini potekajo druge instalacije in kanalizacija za odpadno 
vodo. 
V tč. v7 je predviden odcep veje V-3, v tč. v11 je predviden NTH na zunanji strani hodnika za pešce, v tč. v17c je 
nameščen PTH BI, nakar vodovod prečka obstoječi prepust spodaj ( v podbiti jekleni zaščitni cevi ∅ 508 mm). Na 
drugi strani prepusta se trasa zopet dvigne, nakar je v tč. v18 najprej AZ, nato pa odcep DN 100 za Triglavsko 
ulico. V tč. v21 se na cevovod obojestransko priključi krak V-2 iz NL DN 100. V nadaljevanju se niveleta cevovoda 
dodatno poglobi, ker je vodovod od tč. v21 do tč. v36 brez kakršnihkoli zasunov, odcepov ipd in vrši zgolj 
transportno funkcijo. 
V tč. v36 se na cevovod zopet priključi sekundarna veja V-2. Vodovod NL DN 250 se v tej točki obrne za 90 ° v 
levo zapusti vozišče Rečiške ceste, se spusti pod začasno VG ureditev Rečice ter se v tč. v 39 priključi na 
obstoječo MNM DN 250 mm.  
 
Vodovod V-2, NL DN 100, L = 306,25 m 
Vodovod se prestavi od profila R-15 (križišče Rečiška in Koroška cesta), do profila R-1 - 5 m. Prestavitev se izvede 
v NL DN 100 v skupni dolžini 306,25 m. 
Trasa cevovoda se prične kot ocep na Koroški v tč. v47, kjer je priključek na obstoječi vodovod MNM DN 60 in 
NTH. Nato vodovod v jekleni zaščitni cevi ∅ 273 prečka potok Rečica spodaj in preide v Rečiško cesto, kjer se v 
tč. v21 priključi na vodovod V-1. Trasa nato poteka vseskozi pod hodnikom za pešce na razdalji 40 cm od robnika. 
Izjema sta izogiba zaradi objekta pr Rečiški 43 in 41. Zahodneje od vodovoda poteka tudi plin in JR, vendar tako, 
da vsi komunalni vodi potekajo vzporedno - brez nepotrebnih križanj. 
Na sekundarnem cevovodu je predvidenih 15 hišnih priključkov za 16 objektov. V tč. v58 +  3 m , v tč. v71+11 m ter 
v tč. v80 so predvideni NTH. V tč. v79-v36 je priklop na transportni cevovod V-1, medtem ko se vodovod V-2 
zaključi v tč. v80 s priključkom na obstoječi vodovod po Kolodvorski. 
Niveleta cevovoda se proti Bledu vseskozi enakomerno spušča, zato zračniki in blatni izpusti niso potrebni. 
Cevovod se odzračuje v tč. v21 v transportni cevovod V-1. 
 
Vodovod V-3, NL DN 100, L = 93,94 m 
Vodovod se izvede od cestnega profila R-26 + 2 m (pri obstoječem uvozu k LIP Bled ), kjer se cevovod naveže na 
V-1, do profila R 30 + 5 m, kjer se zaključi z NTH na zunanjem robu hodnika za pešce. Trasa cevovoda poteka 
izven vozišča, 0,75 m od roba asfalta pod hodnikom za pešce. Vodovod nadomešča dva daljša hišna priključka in 
oskrbuje hišne št. 22, 24, 26 in 28. 
Regionalno cesto prečka v zaščitni cevi  iz  PE d 315, ki jo izvedena s prekopom, ker faznost gradnje to dovoljuje. 
Zaščitna cev je zaradi pogojev gradnje polno obbetonirana. 
 
Vodovod – skupinski hišni priključki (PE d 63), L= 144,52 m 
Skupinski h.p. za hišne številke Rečiška 22, 20. 18, 16, 14 in 12 (b.h.št.), skupaj 6 kosov, se izvedejo z uvlekom 
cevi PE 100 d 63 – 10 v opuščeno vodovodno cev AC DN 250 mm Skupna dolžina zanaša 144,52 m. Cevovod se 
priključuje na vodovoda V-2. 
Na mestih, kjer so sedaj vezani na AC cevevod se na vrtu posameznih hiš izvede točkovni izkop in preveže na 
novo cev 2”. Zasun s teleskopsko vgradilno garnituro in s cestno kapo se vgradi na mestu priključka. Okolico se 
povrne v prvotno stanje. 
 

5.9.6. FEKALNA KANALIZACIJA 
 
OBSTOJEČE STANJE 
Na obravnavanem območju obstaja kanalizacija (delno*) mešanega tipa, ki je v upravljanju podjetja WTE iz Bleda. 
Kolektor za odpadno vodo poteka preko zemljišča tovarne LIP Bled in se približa državni cesti v prečnem profilu 
R23 .  
* delno v konkretnem primeru pomeni, da je glavni kolektor v mešanem sistemu, nanj pa se priključujejo kanali 
mešanega sistema, pa tudi kanali, ki odvajajo striktno samo odpadno vodo. 
 
Nato poteka kanal DN 600 v levem robu ali bankini cestišča vse do profila R10+14 m, kjer zavije jugozahodno med 
hiše, V profilu R16 se profil iz DN 600 poveča na DN 800 mm, v profilu R15 pa se nanj priključi obstoječi kanal iz 
Koroške ceste. Od profila R10+14 do profila R2+12 m kanal ne poteka vzdolž državne ceste. Ponovno se približa 
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cesti šele med hišnima številkama 29 in 31. Na tem mestu kanal spremeni profil iz DN 800 na DN 1000 mm. 
Obstoječi kanal je iz armiranobetonskih cevi. 
 
Od tam poteka kanal v sedanjem obcestnem prostoru vse do križišču Rečiške in Kolodvodrske in naprej proti 
Bledu. 
 
Na javno kanalizacijo mešanega tipa so priključene vse hiše razen naslednjih hišnih številk: 
 

– Rečiška cesta 24, 22a, 22, b.h. št 12? (nova hiša še nevseljena), 10, 8, 8a, 6 in 4 skupaj torej 9 objektov 
 
Opomba: Nevseljen objekt Rečiška b.h. št. je bodisi še nepriključen ali pa je / bo priključen na kanal po Koroški, kar 
pomeni, da na projektno rešitev ne vpliva. Na s projektom predvidene kanale se torej priključi 8 objektov. 
 
Hišni priključki 

a) Na kanal, ki poteka preko dvorišče trgovine Lip Bled sta priključeni h.št. 28 in 26 
 

b) direktno na kolektor DN 600-800 so priključene naslednje hišne številke: 
– izven območja rekonstrukcije  59, 59a, 41, 39, 37, 35, 31, 29 
– s prečkanjem državne ceste: 20, 18, 16, 14 
– brez prečkanja državne ceste: 55, 53, 51, 49, 43 

 
c) direktno na kanal po Koroški cesti so priključeni vsi objekti s h.št. Koroška 1, 2,... 

 
OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 
 
Splošno 
Na zahtevo Občine Bled so predvidne naslednje rešitve: 
 

– Kanal F-1: Kolektor DN 600 - 800 je v cestnem prostoru obnovljen z novim na ustreznejši lokaciji in na 
praktično enaki niveleti, nanj se preveže pet obstoječih hišnih priključkov (h.št. 55, 53, 51, 49, 43) 

– Kanal F-1: Kolektor je v dolžini približno 155 m prestavljen na novo lokacijo v vozišče državne ceste, s tem 
da se obstoječi kolektor ohrani za odvajanje obstoječih hišnih priključkov. Nanj se na novo direktno 
priključita 2 objekta (h.št. 6, 4). 

– Kanal F-2: Trasa kanala je določena s strani občine. Nanj se priključi 7 objektov vzdolž Rečiške ceste, od 
teh trije, ki trenutno še niso priključeni (h.št. 10. 22a, 22) in štirje, ki so že priključeni, pa njihovi priključki 
posamezno prečkajo državno cesto, 

– Kanal F-4: Trasa kanala je določena s strani občine. Nanj se priključita 2 objekta (h.št.  8, 8a) vzdolž 
Rečiške ceste, ki trenutno še nista priključena. 
 

Zaradi rekonstrukcije ceste in obnove infrastrukture je potrebno obnoviti kanal 
– F-3. Nanj sta trenutno priključena objekta s h.št. 28 in 26, zraven pa se bo priključil še objekt h.št. 24. Del 

priključka d 200 mm za h.št 28 bo zaradi rekonstrukcije ceste zagotovo porušen in ga je potrebno 
prestaviti izven vozišča državne ceste. 

 
Zgoraj so s poudarjenim tiskom označeni objekti, ki se priključujejo na novo - skupaj 8 objektov. Globina kaknalov 
je tolikšna, da se vsi obstoječi priključki lahko priključijo z obstoječim padcem, vsi novi priključki pa z vzdolžnim 
padcem 20 %o 
 
Kanal F-1 , AP DN 600 mm - 700 mm, L = 410,98 
Na željo investitorja se obnavlja in prestavlja v novo traso kolektor DN 600 - 700 mm v skupni dolžini 410,98 m. Od 
te dolžine se izvede premer DN 600 mm v dolžini 162,12 m, premer DN 700 mm pa v dolžini 248,86 m + prelivni 
kos iz PVC d 400 v dolžini 3,00 m. 
 
Prestavitev oz obnova se prične pri objektu s h.št. Rečiška 59a v profilu R22 + 18 m. Konča se s priključitvijo na 
kolektor pri hišni številki Rečiška 29 v profilu R2 + 12 m. Niveleta kanala mora ostati enaka zaradi obstoječih hišnih 
priključkov oz. je ponekod za kakšen cm globja. 
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Obstoječi kolektor se od jF1 do jF7 popolnoma odstrani (izkoplje in odpelje na deponijo). Na predlog izvajalca pa se 
lahko cevi DN 700 mm na določenih odsekih uvlečejo v obstoječe BC DN 800 mm. (De spojke = 755 mm) To 
teoretično lahko velja za odsek od jF6 - jF7, praktično pa se odločimo za tako rešitev pod obstoječim prizidkom 
gospodarskega objekta pri h.št. 43, kjer je na razdalji cca 8,00 m taka rešitev povsem realna in sprejemljivejša od 
kopanja in razbijanja pod nadstreškom. 
 
Kanal F-2, PVC d 250 mm, L = 311,49 m 
Trasa kanala je bila zahtevana in potrjena s strani občine Bled. Kanal poteka po privatnih zemljiščih, dokler ne 
pride do Koroške ceste. Tam se združi s kanalom iz Koroške ceste in z obnovljeno cevjo prečka potok Rečico, 
padavinsko kanalizacijo, vodovodno cev in se priključi na kolektor na Rečiški cesti. Na kanal se (poleg Koroške 
ceste) navezujejo hiše s hišnimi št. 22a, 22, 20, 18, 16, 14 in 10 - skupaj torej 7 objektov. 
Izbrani profil je minimalen za javno kanalizacijo in je določen na podlagi možnosti vzdrževanje in manjši verjetnosti 
mašenja. Vzdolžni padec je večinoma med 12 in 50 %o, tako da ne pričakujemo nikakršnih težav pri odvodnji 
odpadne vode. 
 
Kanal F-3, PVC d 250 mm, L = 19,84 m 
Kanal F-3 zamenjuje obstoječi kanal, ki bo porušen ob rekonstrukciji ceste in izgradnji ostale infrastrukture. 
Obenem bo porušen tudi del h.pr. za hišo št 28. (najmanj 40 - 50 m), pri čemer natančne dolžine ni moč ugotoviti, 
ker ni poznana natančna lega in globina obstoječega priključka. 
Na kanal se navezujejo hiše s hišnimi št. 28, 26 in 24 - skupaj torej 3 objekti. Gre za relativno strm teren, prečno na 
cesto, zato so predvideni kaskadni jaški s t.i. ''fajfami'' pred jaški. Kanal F-3 se zgradi na zadostni globini in 
približno 2 m stran od obstoječega kanala, tako da obstoječi kanal nemoteno obratuje med gradnjo nadomestnega. 
Izbrani profil je minimalen za javno kanalizacijo in je določen na podlagi možnosti vzdrževanje in manjši verjetnosti 
mašenja. Vzdolžni padec je pod cesto 30 %o, tako da ne pričakujemo težav pri odvodnji odpadne vode. Večje 
razlike terena so premoščene s kaskadnimi jaški. Kanal se na dolvodnem koncu navezuje na obstoječi kanal PVD 
d 250 mm, ki se strmo spušča proti trgovini Lip Bled. 
 
Kanal F-4, PVC d 200 mm, L = 54,13 m 
Kanal F-4 je namenjen za priključitev le dveh hiš t.j. hiš s hiš št. Rečiška 8a in 8, zato je izbran profil PVC d200 
mm. Vzdolžni padec je 12 %o, tako da ne pričakujemo težav pri odvodnji odpadne vode. Začetna globina je 
določena z izredno nizko koto iztoka odpadne vode iz objekta 8a, ki je delno podkleten. 
 
CEVI 
Kolektor se predvidoma izvaja iz cevi iz armiranega poliestra z nazivno togostjo SN 5000. Za spajanje cevi se uporabijo spojke 
(iz armiranega poliestra z integriranim gumijastim tesnilom), ki jih za dotično cev izdeluje proizvajalec cevi. Izbira 
cevi je pogojena s težkimi pogoji dela in vgradnje (malo prostora za fizično vgradnjo, omejen prostor za gradbeno 
mehanizacijo, marsikaj bo potrebno prirediti na licu mesta, možnost vlaganja cevi v obstoječo BC,...). Izbira cevi iz 
drugih materialov, bi se v praksi zagotovo pokazala kot zgrešena. 
Ostali javni kanali:Izbrane cevi so iz PVC d 200 - 250 mm SN-8 z obodno togostjo 8 kN / m2 oz. 8000 N/m2. 
Praviloma se polagajo na peščeno posteljico. 

Hišni priključki so predvideni iz PVC d 160 – SN 8, izjemoma iz PVC d 200 - SN 8 in s padcem 20 %o. Priključki se 
zaradi pogojev gradnje polno obbetonirajo, kjer potekajo pod državno cesto, sicer se polagajo na peščeno 
posteljico. Priključki na kanal so izvedeni direktno na kolektor s sedlom na AP DN 600 / 700 ali s kosom T d 315 / 
160 - 45º cev DN 250 mm ter ustrezno vodotesno stikovani. Pri določanju nivelete kanalov smo upoštevali, da se 
hišni priključki izvedejo z vsaj 20 %o padca do glavnega kanala, vendar predvidoma do največ 50 %o. 
 

5.10. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Pri izkopavanjih je potrebno posebno pozornost nameniti območju arheološkega najdišča pri Porovi hiši na Rečici, 
kjer morajo gradbena dela potekati pod arheološkim nadzorstvom, ki ga določi ZVKDS OE Kranj.  
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Pred gradnjo se pod nadzorstvom ZVKD Kranj odstrani in primerno shrani znamenje na križišču s Koroško cesto. 
Po izgradnji se znamenje vgradi na predvideno lokacijo ob križišču. Temelj za znamenje naj bo dimenzij 30x30x100 
cm. Ob znamenje naj se postavi marmornata plošča za postavljanje sveč. 
Ravno tako se prestavi betonsko korito na predvideno lokacijo ob predvidenem pločniku. Korito naj se postavi na 
podložni beton debeline 10 cm. Do pipe na koritu naj se podaljša vodovodna cev. 
Drevo ob znamenju se odstrani. Na predvideni lokaciji  za koritom naj se posadi novo drevo iste vrste. 
 

 
 

             
 
Pred vplivi z gradbišča se zaščiti spominsko ploščo Alojzu Petkošu. 
V pogojih ZVKD Kranj predlagana prestavitev kapelice ni predvidena, saj je izven območja tega projekta. V bližini te 
kapelice se cesta zgolj navezuje na obstoječe stanje in z ničemer ne posega v kapelico oziroma ureditev okoli nje. 
Poleg tega je v nadaljevanju predvidena severna razvojna cesta, ki bo urejala to območje v sklopu križišča s 
Kolodvorsko cesto. 
 
 

5.11. PROMET  MED GRADNJO 
 
Promet med gradnjo bo oviran, verjetno bodo delne zapore ene strani vozišča. V kolikor v celotnem obdobju 
gradnje ne bo mogoče zagotoviti izvedbe polovične zapore in bo potrebna polna zapora Rečiške obstaja možnost 
obvoza za osebna vozila po Kolodvorski cesti, Triglavski cesti in cesto Za žago. Avtobusni promet bi bilo potrebno 
urediti s kombiji. Tovorni promet do LIPa in proti Pokljuki pa preko Jesenic, Poljan in Spodnjih Gorij. 
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Glede na zahtevnost obvoza je vsekakor potrebno težiti k stalni prevoznosti Rečiške ceste. 
 

5.12. KATASTER 
 
Katastrski elaborat je izdelan posebej. Katastrska situacija prizadetih parcel je prikazana na risbah G.105.1 in 
G.105.2, ki so vstavljene v Katastrski elaborat.  
 

5.13. REKAPITULACIJA 
 

NIVO CEN: november 2013 Občina Bled DRSC SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ

brez DDV brez DDV  brez DDV  DDV  z DDV

GRADBENA DELA

Cestni del:

preddela 12.765,00 € 29.000,00 € 41.765,00 € 9.188,30 € 50.953,30 €

zemeljska dela in temeljenje 55.549,00 € 123.712,00 € 179.261,00 € 39.437,42 € 218.698,42 €

v oziščne konstrukcije 65.645,00 € 235.879,00 € 301.524,00 € 66.335,28 € 367.859,28 €

Odv odnjav anje 0,00 € 28.810,00 € 28.810,00 € 6.338,20 € 35.148,20 €

Prometna oprema 0,00 € 23.342,85 € 23.342,85 € 5.135,43 € 28.478,28 €

Ostala dela 13.970,00 € 0,00 € 13.970,00 € 3.073,40 € 17.043,40 €

Nadzor in tehnična dokumentacija 0,00 € 118.000,00 € 118.000,00 € 25.960,00 € 143.960,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA ZA CESTNI DEL 147.929,00 € 558.743,85 € 706.672,85 € 155.468,03 € 862.140,88 €  
 
 
Ljubljana, december 2013    
 

Sestavil: 
Aleš Zupan 
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Rečiška cesta po recenziji110384R

Cena brez DDV: 706.672,85

Cena z DDV:
od tega DDV:

862.140,88
155.468,03

Cena z DDV:
od tega DDV:
Cena brez DDV:

862.140,88
155.468,03
706.672,85

Popust: 0,00 %

Datum: Projektant:

(podpis in pečat)

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Stran: 2 12/



Rečiška cesta po recenziji

REKAPITULACIJA STROŠKOV
Cena brez DDV DDV Cena z DDV

110384R

(EUR) (EUR) (EUR)

1
558.743,85 681.667,50122.923,65

DRSC

1.1
558.743,85 681.667,50122.923,65

Cestni del

1.1.1
29.000,00 35.380,006.380,00

Preddela

1.1.2
123.712,00 150.928,6427.216,64

Zemeljska dela in temeljenje

1.1.3
235.879,00 287.772,3851.893,38

Voziščna konstrukcija

1.1.4
28.810,00 35.148,206.338,20

Odvodnjavanje

1.1.5
23.342,85 28.478,285.135,43

Prometna oprema

1.1.5.1
9.430,00 11.504,602.074,60

Pokončna oprema cest

1.1.5.2
8.132,85 9.922,081.789,23

Horizontalna oprema

1.1.5.3
5.780,00 7.051,601.271,60

Ostala prometna oprema

1.1.6
118.000,00 143.960,0025.960,00

Nadzor, tehnična dokumentacija in zapore

2
147.929,00 180.473,3832.544,38

Občina Bled

2.1
147.929,00 180.473,3832.544,38

Cestni del

2.1.1
12.765,00 15.573,302.808,30

Preddela

2.1.2
55.549,00 67.769,7812.220,78

Zemeljska dela in temeljenje

2.1.3
65.645,00 80.086,9014.441,90

Voziščna konstrukcija
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2.1.4
13.970,00 17.043,403.073,40

Ostala dela

Skupaj za projekt: Cena brez DDV:

Cena z DDV:
DDV:

706.672,85
155.468,03
862.140,88

Cena brez DDV:

Cena z DDV:
DDV:

706.672,85
155.468,03
862.140,88

Popust: 0,00 %

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

Stran: / 124



Nivo 1 1 DRSC
Nivo 2 1.1 Cestni del
Nivo 3 1.1.1 Preddela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 1 121 0,74 1.300,00KM 962,00
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
0001

S 1 1 221 38,00 15,00KOS 570,00
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
0002

S 1 2 142 370,00 1,00M2 370,00
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
0003

S 1 2 151 26,00 15,00KOS 390,00
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0004

S 1 2 152 13,00 25,00KOS 325,00
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0005

S 1 2 162 26,00 10,00KOS 260,00
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0006

S 1 2 165 13,00 15,00KOS 195,00
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0007

S 1 2 211 14,00 30,00KOS 420,00
Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
V ceno je vključen odvoz na deponijo.
0008

S 1 2 231 180,00 10,00M1 1.800,00
Demontaža jeklene varnostne ograje
0009

S 1 2 261 25,00 1,00KOS 25,00
Demontaža plastičnega smernika
0010

S 1 2 291 50,00 15,00M2 750,00
Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže
0011

S 1 2 292 50,00 15,00M2 750,00
Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev
0012

S 1 2 294 2,00 20,00M3 40,00
Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona,
0013

S 1 2 321 140,00 4,00M2 560,00
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm
0014

S 1 2 322 4.370,00 4,40M2 19.228,00
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
0015

S 1 2 365 50,00 5,00M2 250,00
Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 8 cm
0016

S 1 2 382 75,00 5,80M1 435,00
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
0017

(EUR) (EUR)
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S 1 2 391 525,00 2,80M1 1.470,00
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
0018

S 1 2 441 5,00 40,00M3 200,00
Porušitev in odstranitev ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino do 3 m
Pod poljsko potjo (uvoz 1).
0019

S 1 3 111 0,00 0,00DNI 0,00
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji
0020

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 29.000,00
6.380,00
35.380,00

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 1.1.2 Zemeljska dela in temeljenje
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 112 803,00 3,00M3 2.409,00
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m
0001

S 2 1 224 1.000,00 3,00M3 3.000,00
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0002

S 2 1 234 3.500,00 3,00M3 10.500,00
Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0003

S 2 2 112 5.360,00 0,75M2 4.020,00
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0004

S 2 3 313 5.360,00 1,90M2 10.184,00
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0005

S 2 4 111 1.065,00 13,00M3 13.845,00
Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije
0006

S 2 4 475 2.600,00 13,00M2 33.800,00
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm
0007

S 2 5 112 1.170,00 1,20M2 1.404,00
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
0008

S 2 9 116 8.100,00 3,50T 28.350,00
Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
0009

S 2 9 133 4.500,00 3,60M3 16.200,00
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Vključno s stroški deponije.
0010

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 123.712,00
27.216,64
150.928,64

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 1.1.3 Voziščna konstrukcija
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 133 1.800,00 20,00M3 36.000,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm
0001

(EUR) (EUR)
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S 3 6 524 180,00 13,00M2 2.340,00
Utrditev površine bankine z zmesjo bitumenskega betona BB 8k ali BB 11k, v debelini 40 mm
Vgradi naj se AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm
0002

S 3 1 555 4.890,00 17,00M2 83.130,00
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm
0003

S 3 2 668 4.760,00 23,00M2 109.480,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm
0004

S 3 5 314 25,00 45,00M2 1.125,00
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti .. cm/ .. cm/ .. cm
Mulda. Prerez kock 5/5/5 cm. Stiki z asfaltom izvedeni z elastično maso.
0005

S 3 6 131 22,00 45,00M3 990,00
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
0006

S 3 6 133 67,00 42,00M3 2.814,00
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
0007

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 235.879,00
51.893,38
287.772,38

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 1.1.4 Odvodnjavanje
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 1 1 105 120,00 15,00M1 1.800,00
Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 4 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 9 cm, ob
že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 50 cm
0001

N 1 1 106 35,00 30,00M1 1.050,00
Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 4 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 9 cm, ob
že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 100 cm
0002

N 1 2 101 120,00 10,00M1 1.200,00
Izdelava travnate mulde v širini 100 cm.
0003

S 4 1 173 5,00 40,00M2 200,00
Tlakovanje jarka s ploščami iz cementnega betona, velikosti do 0.25 m2, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno
malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 20 cm
0004

S 4 2 135 705,00 25,00M1 17.625,00
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z
gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm
Cevi perforirane na zgornji tretjini cevi.

0005

S 4 2 321 705,00 7,00M1 4.935,00
Doplačilo za izkop in zasip vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
0006

S 4 5 135 10,00 200,00M1 2.000,00
Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 120 cm s cementnim betonom C 12/15,
po načrtu
Sanacija obstoječega prepusta po potrebi.

0007

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 28.810,00
6.338,20
35.148,20

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 1.1.5 Prometna oprema
Nivo 4 1.1.5.1 Pokončna oprema cest
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Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 2 1 101 7,00 145,00KOS 1.015,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost od 0,21 do 0,40 m2
Folija II. vrste

0001

N 2 1 102 7,00 450,00KOS 3.150,00
Dobava in pritrditev cestnega ogledala iz polikarbonata, dimenzije 800x1000mmm. Skupaj s temeljenjem, stebričkom in
sistemom za pritrjevanje.
0002

S 6 1 122 24,00 25,00KOS 600,00
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
0003

S 6 1 214 5,00 32,00KOS 160,00
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm
0004

S 6 1 215 7,00 37,00KOS 259,00
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm
0005

S 6 1 217 12,00 45,00KOS 540,00
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
0006

S 6 1 442 2,00 177,00KOS 354,00
Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste,
dolžina stranice a = 900 mm
0007

S 6 1 642 4,00 165,00KOS 660,00
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste,
premera 600 mm
0008

S 6 1 652 7,00 187,00KOS 1.309,00
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste,
premera 600 mm
Od tega 4x znak STOP.

0009

S 6 1 721 3,00 85,00KOS 255,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost do 0,10 m2
Table za usmerjanje.

0010

S 6 1 722 2,00 115,00KOS 230,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost od 0,11 do 0,20 m2
Folija I. vrste.

0011

S 6 1 723 2,00 130,00KOS 260,00
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste,
velikost od 0,21 do 0,40 m2
Folija I. vrste.

0012

S 6 3 112 29,00 22,00KOS 638,00
Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi
0013

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 9.430,00
2.074,60
11.504,60

EUR
EUR
EUR

Nivo 4 1.1.5.2 Horizontalna oprema
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

(EUR) (EUR)
Stran: /8 12



S 6 2 121 230,00 3,20M1 736,00
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm
0001

S 6 2 251 625,00 2,25M1 1.406,25
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm
0002

S 6 2 224 43,00 22,00M2 946,00
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, površina označbe nad 1,5 m2
BUS.

0003

S 6 2 244 43,00 2,20M2 94,60
Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2
BUS.
0004

S 6 2 416 80,00 22,50M1 1.800,00
Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami
stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 30 cm
Rumena prekinjena črta, širine 30cm - črta BUS.

0005

S 6 2 425 6,00 25,00M2 150,00
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci /
kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna
površina označbe do 0,5 m2
Trikotniki za označevanje platoja za umirjanje prometa.

0006

S 6 2 423 75,00 40,00M2 3.000,00
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci /
kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm
STOP črte in prehodi za pešce.

0007

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 8.132,85
1.789,23
9.922,08

EUR
EUR
EUR

Nivo 4 1.1.5.3 Ostala prometna oprema
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 6 4 281 2,00 250,00KOS 500,00
Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m
Zaključnica za leseno varnostno ograjo.
0001

S 6 4 524 88,00 60,00M1 5.280,00
Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4
Lahko delovna širina W5.
0002

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 5.780,00
1.271,60
7.051,60

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 1.1.6 Nadzor, tehnična dokumentacija in zapore
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 7 9 311 200,00 60,00URA 12.000,00
Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca
projektantskega nadzora.

0001

S 1 3 111 50,00 2.000,00DNI 100.000,00
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji
0002

(EUR) (EUR)

Stran: /9 12



S 7 9 321 1,00 1.000,00KOS 1.000,00
Arheološki nadzor po programu ..............
0003

S 7 9 514 1,00 3.500,00KOS 3.500,00
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
0004

S 7 9 515 1,00 1.500,00KOS 1.500,00
Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje
0005

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 118.000,00
25.960,00
143.960,00

EUR
EUR
EUR

Nivo 1 2 Občina Bled
Nivo 2 2.1 Cestni del
Nivo 3 2.1.1 Preddela

Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 1 2 142 50,00 1,00M2 50,00
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
0001

S 1 2 151 12,00 15,00KOS 180,00
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
0002

S 1 2 152 1,00 25,00KOS 25,00
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
0003

S 1 2 162 12,00 10,00KOS 120,00
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0004

S 1 2 165 1,00 15,00KOS 15,00
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m
0005

N 3 1 106 1,00 0,00KOS 0,00
Odstranitev oglasne table LIP na starem križišču LIP.
(strošek lastnika table)
0006

N 3 1 107 1,00 0,00KOS 0,00
Odstranitev konzolne oglasne table (cca 3m x 5m) LIP pred avtobusno postajo.
(strošek lastnika table)
0007

S 1 2 231 60,00 10,00M1 600,00
Demontaža jeklene varnostne ograje
0008

S 1 2 291 15,00 15,00M2 225,00
Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže
0009

S 1 2 292 50,00 15,00M2 750,00
Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev
0010

S 1 2 294 90,00 20,00M3 1.800,00
Porušitev in odstranitev ograje iz cementnega betona,
0011

S 1 2 481 15,00 600,00M2 9.000,00
Porušitev in odstranitev zgradbe - lesene
0012

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 12.765,00
2.808,30
15.573,30

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 2.1.2 Zemeljska dela in temeljenje
Stran: /10 12



Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 2 1 224 1.300,00 3,00M3 3.900,00
Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem
0001

S 2 2 112 2.710,00 2,00M2 5.420,00
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije
0002

S 2 3 313 3.000,00 1,90M2 5.700,00
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2
0003

S 2 4 111 1.100,00 13,00M3 14.300,00
Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije
0004

S 2 4 475 555,00 13,00M2 7.215,00
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm
0005

S 2 9 116 2.340,00 3,50T 8.190,00
Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m
0006

S 2 9 133 2.340,00 3,60M3 8.424,00
Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije
Vključno s stroški deponije.
0007

S 2 5 232 40,00 60,00M3 2.400,00
Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm
0008

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 55.549,00
12.220,78
67.769,78

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 2.1.3 Voziščna konstrukcija
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

S 3 1 131 325,00 20,00M3 6.500,00
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
0001

S 3 2 239 1.000,00 13,00M2 13.000,00
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm
0002

S 3 4 274 75,00 80,00M2 6.000,00
Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti .. cm /.. cm /.. cm, stiki zaliti z elastično zmesjo
Granitne kocke dimenzij 20/20/20 cm. Povozne ploskve morajo biti žgane (tornost!).
V ceni je vključena dobava in izvedba 24 cm armirano betonske podlage po detajlu.

0003

S 3 5 253 533,00 30,00M1 15.990,00
Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm
Prerez: 15/25
0004

S 3 5 262 90,00 32,00M1 2.880,00
Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom ../.. cm
Prerez 15/25 cm
0005

S 3 5 276 16,00 50,00M1 800,00
Dobava in vgraditev vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz naravnega kamna
0006

S 3 5 313 66,00 45,00M2 2.970,00
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm
Kocke naj bodo granitne.
0007

(EUR) (EUR)

Stran: /11 12



S 3 5 314 150,00 55,00M2 8.250,00
Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti .. cm/ .. cm/ .. cm
Prerez: 5/5/5 cm. Stiki z asfaltom izvedeni z elastično maso.
0008

N 4 1 108 63,00 105,00M1 6.615,00
Dobava in vgraditev poglobljenega robnika iz naravnega kamna za uvozne klančine po detajlu.
0009

N 4 1 109 22,00 120,00KOS 2.640,00
Dobava in vgraditev zaokroženega robnika iz naravnega kamna za uvozne klančine po detajlu.
0010

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 65.645,00
14.441,90
80.086,90

EUR
EUR
EUR

Nivo 3 2.1.4 Ostala dela
Postavka Normativ Količina Cena / EM brez DDV Znesek brez DDV

N 5 1 101 1,00 120,00KOS 120,00
Dobava in posaditev drevesa.
0001

N 2 1 103 32,00 100,00KOS 3.200,00
Dobava in montaža kovinskega uličnega stebrička za zaščito pešcev v območju umirjanja prometa.
Vključno s temeljem.
0002

N 5 2 101 2,00 5.000,00KOS 10.000,00
Dobava in postavitev avtobusne nadstrešnice po detajlu.
0003

N 5 2 102 1,00 650,00KOS 650,00
Dobava in postavitev dvokrilnih vrat (H=170 m, š=4 m) z vsemi potrebnim montažnim materialom in nosilnimi stebrički.
0004

(EUR) (EUR)

Skupaj

Cena z DDV:
 DDV:

Cena brez DDV: 13.970,00
3.073,40
17.043,40

EUR
EUR
EUR

Stran: /12 12
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