9.
Ugotovitev javne koristi za odkup
zemljišč – javne ceste

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

župan Janez Fajfar
direktor občinske uprave Matjaž Berčon

PREDLOG SKLEPOV:
a) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne ceste JP 512462-Razgledna cesta II, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 463/137 (del), 463/148 (del), obe k. o. Rečica, je nujno
potreben za javno korist in je v javnem interesu.
b) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 513076- Koritno VI, ki poteka po nepremičninah s
parc. št. 532/2 (del), 533/10 (del), 533/16, 533/17, 648/1 (del), vse k. o. Ribno, je nujno
potreben za javno korist in je v javnem interesu.
c) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne ceste LZ 013081-Seliška cesta, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 256/3 (del), 260/1 (del), 260/2, vse k. o. Bled, je nujno potreben
za javno korist in je v javnem interesu.
d) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška cesta, ki poteka po nepremičninah s
parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), k. o. Želeče, je nujno potreben za javno korist in je v
javnem interesu.
e) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom na kategorizirani javni
poti JP 512351-Naselje Jaka Bernarda in delno na lokalni cesti LC 012031-Bled-KoritnoBodešče, ki poteka po nepremičninah s parc. št. 321/9 (del), 326/1 (del), 326/3 (del),
326/7 (del), 326/8 (del), 326/9, 326/10, 327/4 (del), k. o. Želeče, je nujno potreben za
javno korist in je v javnem interesu.
f) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512283-Levstikova ulica III, ki poteka po
nepremičninah s parc. št. 339/7 (del), 340/2 (del), 340/7 (del), 340/8 (del), 340/9 (del),
k. o. Želeče, je nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu.
g) Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512421-Prečna ulica, ki poteka po nepremičninah
s parc. št. 515/16 (del), 515/24, k. o. Bled, je nujno potreben za javno korist in je v javnem
interesu.

1. NAMEN IN CILJI ZA SPREJEM SKLEPOV
V Občini Bled je na določenih odsekih obstoječih javnih cest in na cestnih odsekih, ki so potrebni
rekonstrukcije v smislu izboljšave varnosti v prometu, lastništvo še neurejeno iz različnih
razlogov. V nekaterih primerih ni bilo doseženo soglasje za odkup s strani lastnikov, v nekaterih
primerih pa se je na podlagi strokovne preveritve in izdelave idejnih projektov izkazalo, da bi
bila potrebna delna rekonstrukcija ceste za optimalni potek prometa glede na trenutne potrebe.
Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) občinski svet za
posamično nepremičnino lahko sprejeme sklep, s katerim ugotovi, da je rekonstrukcija in s tem
prevzem nepremičnin, nujno potrebna in v javno korist. S tem je izkazan javni interes in podana
podlaga za pričetek postopka razlastitve za primer, da predhodno ne pride do sporazumnega
odkupa nepremičnin.
Od 3. do 18. 1. 2019 je potekala javna razgrnitev idejnih projektov cestnih odsekov v prostorih
Občine Bled. Javno naznanilo o poteku razgrnitve je bilo objavljeno decembra 2018 v Blejskih
novicah in na spletni strani občine. Lastniki zemljišč so bili pisno vabljeni k oddaji morebitnih
pripomb in predlogov.
Predlagani so sklepi za posamezni cestni odsek v sprejem z obrazložitvijo v nadaljevanju
(izvleček tehničnega poročila, katastrski prikaz, sklep za objavo, pripombe s stališči) in z
navedbo elektronske povezave, preko katerega je dostopen celoten idejni projekt. Od vseh
razgrnjenih sklepov med predlaganimi sklepi za sprejem ni sklepa za prevzem nepremičnin za
ureditev odseka Cankarjeve ceste, saj je bil glede na podane pripombe idejni projekt
spremenjen. Dodatna obrazložitev je podana pod točko h).

2. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM SKLEPOV
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/17)
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)
- Statut Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12)

3. OCENA FINANČNH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejem sklepov ima finančne posledice na tisti del proračuna, kjer se zagotavljajo sredstva za
odkup nepremičnin za ureditev lastništva na obstoječih cestah in za izvedbo rekonstrukcij
obstoječih cest. Za izdelavo ponudb za odkup nepremičnin bodo pridobljena cenitvena poročila,
orientacijska vrednost posameznih nepremičnin je določena v letnem načrtu pridobivanja
nepremičnin. V nadaljevanju ima sprejem sklepov finančne posledice na tisti del proračuna, kjer
se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicij – investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcija in
gradnja občinskih cest.
Na podlagi obravnavanih projektov bi bilo potrebno odkupiti pribl. 1.200 m2 zemljišč v
vrednostih od 10,00 (cesta v naravi) do 70,00 (gradbena parcel kot funkcionalno zemljišče
objekta) EUR/m2, skupaj okvirno v vrednosti 23.000,00 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH SKLEPOV
A) RAZGLEDNA CESTA II
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila izvedbenega načrta »Obnova dela Razgledne ceste na Bledu«
(štev. P-92/16, GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, odg. vodja projekta mag. Andreja Strupi
Pavlin, univ. dipl. inž. grad.):
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled je pri Gorenjski gradbeni družbi d.d., naročila pripravo
projektne dokumentacije za ureditev obstoječih javnih poti JP 512461 (Razgledna cesta I.) in JP
512462 (Razgledna cesta II.).
Ureditev cest je potrebna zaradi slabega stanja obstoječe voziščne konstrukcije. Na določenih
odsekih je potrebna širitev ceste, sanacija spodnje nosilne konstrukcije. Poteka obeh cest zaradi
obstoječega terena (strme vkopne in nasipne brežine) sledita obstoječemu stanju .
Zaradi varovanja vkopne brežine ob cesti JP 512461 (Razgledna cesta I.), bo potrebna izvedba
opornega zidu v dolžini 91 m. Oporni zid se izvede od križišča zgornje in spodnje ceste v km
0,3+92,00 (profil A36+2 m) do km 0,4+85,00 (profil A45+5 m). Svetla višina opornega zidu je do
2,20 m. V sklopu ureditve predmetnih cest se uredi tudi odvodnjavanje. Cesti se na predvidenih
območjih opremijo z novimi lesenimi varovalnimi ograjami (LVP).
Zaradi predvidene ureditve ceste bo potrebna tudi prestavitev nadzemnih električnih kablov.
Obstoječe razmere
Občinski cesti se nahajata v območju naselja Bled. Hitrost je na območju obdelave
administrativno omejena na 50 km/h, vendar pa tehnični elementi ne pogojujejo nižje hitrosti
vozil. Širina vozišča znaša do 3,0 m. Vzdolž ceste se nanjo priključuje večje število hišnih
priključkov. Neposredno ob cesti je izvedenih več kamnitih ali kamnito betonskih zidov različnih
višin. Pešci in kolesarji niso ločeni od ostalega prometa. Cestna razsvetljava ni urejena.
Prometna obremenitev
Oba kraka občinske ceste sta slepa. Uporabniki ceste so skoraj izključno stanovalci. Cesti zato
obravnavamo kot malo prometni.
Opis projektnih rešitev
Trasirni elementi
Površine za pešce: Niso ločeno obravnavane.
Situativni in višinski potek občinskih cest
Osi obeh občinskih cest zaradi grajenega okolja in obstoječih vkopnih in nasipnih brežin v večji
meri sledita obstoječem poteku. Obstoječa parkirišča se nahajajo ob levem robu ceste. Z desnega
roba ceste se na leto priključi večje število obstoječih individualnih stanovanjskih priključkov.
Os javne poti JP 512461 (Razgledna cesta I.) poteka na začetku območja obdelave v premi, se
nato nadaljuje v levi krivini z radijem R=180, ter nadaljuje preko preme, v desno krivino z
radijem R=45 m. Med profilom A44 in A45 se pred mostom naveže na obstoječi asfalt. Za
mostom se os ceste preko desne krivine z radijem R=18 m nadaljuje v premo ter preko dveh
kombinacij leve krivine z radijem R=50 m in preme nadaljuje v levo krivino z radijem R 100. Os
ceste se zaključi v 30 m dolgi premi. Višinski potek javne poti se s posegom minimalno
spreminja. Cesta pada v smeri stacionaže proti navezavi na obstoječi most v povprečnem
naklonu od 2,0% do 10,8%. Nato se v naslednjih 56 m se dviga v naklonu 13.8% ter do zaključka
obdelave pada v naklonu med 0.37% in 7.66%.
Os javne poti JP 512462 (Razgledna cesta II.) se na os javne poti JP 512461 (Razgledna cesta I.)
priključuje pod kotom 14°. Os poteka na začetku v premi, se nadaljuje v levi krivini z radijem
R=500, nato pa preko preme preide v desno krivino z radijem R=100 m. Os v nadaljevanju
poteka v premi, v levi krivini z radijem R=200 m, zaključi pa se v desni krivini z radijem R=88 m.
Cesta narašča v smeri stacionaže v naklonu od 2,05% do 12,75% vse do profila B8. Cesta nato do
konca obdelave pada v naklonu 2.23%.
Karakteristični prečni javne poti JP 512461 1
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Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.a.-RAZGLEDNA.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Ni bilo danih pripomb.
3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom
za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne ceste JP 512462-Razgledna cesta II, ki po
izvedbenem načrtu »Obnova dela Razgledne ceste na Bledu« (štev. P-92/16, GGD d.d., Jezerska
cesta 20, 4000 Kranj, odg. vodja projekta mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad.) poteka

po nepremičninah s parc. št. 463/137 (del), 463/148 (del), obe k. o. Rečica, nujno potreben za
javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

B) KORITNO VI
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka ulice Koritno VI« (štev. K
152021, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta Rok
Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, namerava določiti mejo obstoječe ceste JP
513076 (Koritno VI), ki se nahaja v naselju Koritno. Omenjena cesta ni evidentirana v
zemljiškem katastru, zato se njeno mejo, v skladu s 14. členom Zakona o cestah (Ur.l. RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), določi po zunanjem robu cestnega sveta.
Cestni svet je v skladu z 2. členom Zakona o cestah zemljišče, katerega mejo določajo linije med
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila. V tej idejni zasnovi je bil določen potrebni
prečni profil te ceste na delu, kjer meja ceste še ni določena, to je na zavoju mimo objekta
Koritno 42.
Potreben prečni profil je bil določen na podlagi prevoznosti merodajnega vozila, ki je na tem
območju vozilo za odvoz odpadkov. Dimenzije in ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov so
bile pridobljene s strani izvajalca javne službe Infrastruktura Bled d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Obravnavana javna cesta JP 513076 (Koritno VI) se na jugu navezuje na LC 012031 Bled –
Koritno – Bodešče. Lokalna cesta je širine 4,0 – 4,2 m. Zavijalni loki proti javni poti so urejeni v
radiju R = ca. 5,5 m, vendar meja ceste na zavoju z javne poti desno na lokalno cesto ni določena
v skladu z izvedenim zavijalnim lokom, niti v skladu z zavijalnim lokom, ki je potreben za
zavijanje vozil.
Cesta poteka nadalje proti SV v premi in je urejena v širini med 3,0 in 3,1 m, vendar na SZ robu
sega ca. 30 cm preko parcelne meje.
Pri objektu Koritno 42 javna pot JP 513076 zavije levo proti severu, naravnost pa se nadaljuje
javna pot JP 513077, ki je v bistvu dostop do objekta Koritno 14. Na notranjem robu zavoju, to je
ob objektu Koritno 42, sega zunanja ureditev in zidec ob tem objektu do parcelne meje, tako da
je zavijalni radij na tem delu ca. 4,0 m. Javna pot v nadaljevanju poteka med zidcema, in sicer v
širini 3,38 m. Premajhna širina ceste skupaj s premajhnim zavijalnim radijem na tem delu ne
omogoča neoviranega dostopa vozil za odvoz smeti in intervencijskih vozil.
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU POSEGA
Potreben bo odkup in ureditev meja parcel, po katerih poteka dostopna pot:
533/16 in 533/17 obe k.o. Ribno (2192), zaradi ureditve meje v skladu s potekom ceste pa bo
potreben dodaten odkup dela zemljišč s parc. št.:
532/2 k.o. Ribno (2192) v velikosti 4,4 m2,
533/10 k.o. Ribno (2192) v velikosti 11,8 m2 in
648/1 k.o. Ribno (2192) v velikosti 1,6 m2.

OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
UREDITEV NAVEZAVE NA LOKALNO CESTO
Za nemoteno zavijanje merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov je, glede na zavijalne
krivulje, potreben zavijalni lok z radijem R = 5,5 m. Ta zavijalni lok je približno tak, kot je že
sedaj izvedeni lok.
Na križišču obravnavane javne poti z lokalno cesto, ki vodi proti Bledu je, predvsem na južni
strani, ovirana preglednost (ograja, živa meja, oglaševalna tabla). Na situaciji je prikazano
območje preglednosti (preglednostni trikotnik), ki označuje polje vidnosti v dolžini
zaustavitvene razdalje (30 m, ker je hitrost omejena na 40 km/h) na razdalji 3,0 m od roba
lokalne ceste. V preglednostnem trikotniku ne sme biti ovir, ki so višje od 70 cm in bi ovirale
preglednost.
UREDITEV ZAVOJA PRI OBJEKTU KORITNO 42
Predlaga se ureditev notranjega zavijalnega loka iz sestavljene krivine 3 lokov: R1 = 11,0 m; R2 =
5,5 m; R3 = 16,5 m. Predlaga se porušitev dela obstoječega zidca in njegova nadomestitev s
cestnim robnikom v ležeči oz. pokončni izvedbi. Na delu med tem zavojem in lokalno cesto proti
Bledu se predlaga tudi ureditev meje ceste na meji obstoječega zidca. Za ureditev take ceste je
potreben odkup dela zemljišča št. 533/10 k.o. Ribno v velikosti 11,8 m2.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z zavijalnimi krivuljami merodajnega vozila – vozila za odvoz
odpadkov. Rekonstrukcija ceste se predvidi z minimalnimi posegi na sosednja zemljišča.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski
Minimalni notranji radij
Rmin = 5,5 m
Prečni nagib
qmin = 2,5 %
Na delu razširitve pri objektu Koritno 42 je predvidena odstranitev dela betonskega zidca in
razširitev zavoja za ca. 70 cm na notranjo stran. Na zaključku vozišča je predvidena postavitev
cestnega robnika.
ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
Spodnji ustroj
Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.
Zgornji ustroj
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega asfalta in izkopi do
globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večja zemeljska dela ne bodo potrebna.
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že
uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi
in zmrzlinski odpornosti.
Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:
AC 11 surf B50/70, A3
4 cm
AC 22 base B50/70 A3
7 cm
Tamponski drobljenec TD 32
25 cm
Kamnit nasipni material KNM 100
50 cm*
Skupaj
Min. 86 cm
*glede na geomehanske zahteve

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.b.-KORITNO-VI.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

Sklop

B)
18.01.2019 KORITNO
VI

Parc. št.

533/16,
533/17,
533/10,
532/2,
648/1

KO

Vsebina pripombe

V križišču z LC
012031 je notranji
zavijalni radij ob
Ribno
zemljišču s parc.
št. 648/1 velikosti
cca. 6 m.

Stranka opozarja
na obstoječe
betonske stebre
na zemljišču s
parc. št. 647/1

Stališče do pripombe

Upoštevanje
pripombe

Zavijanje vozila za odvoz
odpadkov iz LC 012031 na JP
513076 in v obratno smer je
prikazano z zavijalnimi
krivuljami. Iz situacije je
razvidno, da so asfaltni površine
zadostne na obeh straneh,
opozorili pa smo na ovirano
preglednost zaradi obstoječe
NE
ograje. V idejni zasnov se
predlaga ostranitev ovir na parc.
št. 648/1 iz preglednostnega
trikotnika. Gradbeni posegi na
zemljišču s parc. št. 532/2 niso
potrebni, predvidena je ureditev
meje, ki bo skladna z dejanskim
potekom robu vozišča v
priključku z LC 012031.
S pripombo se strinjamo, saj se
stebri nahajajo tik ob vozišču JP
DA
513076 in predlagamo, da se
ovire odstranijo vsaj izven
prostega profila ceste (upošteva

(nasproti objekta
Koritno 42).

se varnostna širina 0,50 m) oz.
se zahteva odmik za postavitev
žive meje ali ograje po
veljavnem OPN.

Menimo, da preglednost
priključevanja z JP 513077 na JP
513076 ni zadostna (ogled
lokacije dne 27.8.2018) zaradi
Stranka opozarja
visoke žive meje. Preglednost je
na križišče JP
potrebno zagotoviti z znižanjem
513076 in 513077,
višine žive meje, preveri se
in sicer na
smiselnost postavitve
preglednost
NE
prometnega ogledala na
križišča ter
obstoječ drog javne razsvetljave
zavijanje
na parc. št. 647/1. Zavijanje
intervencijskega
intervencijskega vozila z JP
vozila
513076 na JP 513077 iz zahodne
smeri ni nujno potrebno, saj je
primernejši dostop iz južne
smeri do objekta Koritno 14.

3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne poti JP 513076-Koritno VI, ki po
idejnem projektu IZP »Ureditev odseka ulice Koritno VI« (štev. K 152021, Protim Ržišnik Perc
d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.)
poteka po nepremičninah s parc. št. 533/16, 533/17, 533/10 (del), 532/2 (del), 648/1 (del),
vse k. o. Ribno, nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

C) SELIŠKA CESTA
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev pasu za levo zavijanje pri vrtcu«
(štev. 18_787/C, PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, odg. vodja projekta Igor Trdin,
univ. dipl. inž. grad.):
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Obstoječa lokalna cesta Seliška cesta na obravnavanem delu je del severne razbremenilne ceste
(v nadaljevanju SRC) Bled, ki bo po izgradnji celotne trase prekategorizirana v regionalno cesto
R3-334. Cesta na obravnavnem območju med navezavo na Ljubljansko cesto na južni strani in
križiščem SRC s Seliško cesto na severni strani poteka po vzhodnem robu strnjenega naselja
Bled neposredno ob parkirnih površinah vrtca Bled. Širina vozišča obstoječe dvopasovne ceste je
6,50m od tega sta dva vozna pasova širine 3,00m in dva robna pasova širine 0,25m, pri čemer se
širina vozišča zaradi pasu za leve zavijalce za cesto na Dobe južno od priključka za vrtec
postopoma razširi. Za potrebe dostopa do parkirišča pred vrtcem je urejen priključek širine
6,50m pravokotno na os Seliške ceste z možnostjo srečevanja vozil ki izvažajo in uvažajo s
Seliške ceste na parkirišče.
Odvodnjavanje je urejeno z stekanjem vode preko vtokov pod robnikom v jaške-peskolove in
odvodom preko meteornega kanala. Celoten zahodni rob Seliške ceste na obravnavanem delu je
izveden z 15cm robnikom, medtem ko je vzhodni rob vozišča zaključen z bankino. Ob Seliški
cesti je med robom vozišča in parkiriščem za vrtec urejena mešana površina za pešce in
kolesarje širine 2,50m. Na obravnavanem območju je urejena cestna razsvetljava.
Zaradi velike gostote prometa v jutranji in popoldanski prometni konci v času prihoda in odhoda
otrok v in iz vrtca (velikega števila zavijalcev iz Seliške ceste na parkirišče iz obeh smeri Seliške
ceste), prihaja do zastojev oz. oviranja vozil ki vozijo po Seliški cesti naravnost v smeri proti
Pokljuki pri uvažanju vozil iz glavne ceste proti vrtcu, saj oba prometna tokova zasedata en sam
vozni pas, zato vozila ki vozijo naravnost ne morejo mimo vozil ki čakajo na prosto smer proti
vrtcu.
PREDLOG UREDITVE
Z namenom povečanja prometne varnosti na način ločevanja prometa vozil, ki vozijo po Seliški
cesti naravnost proti Pokljuki in vozil, ki zavijajo levo proti vrtcu, je predlagana rešitev z izvedbo
pasu za leve zavijalce na Seliški cesti za uvoz na parkirišče. Na ta način se prepreči zastajanje
naravnost vozečih vozil zaradi čakanja levih zavijalcev na prednost, kar je problematično
predvsem v času obeh prometnih konic.
Predlagana je izvedba pa pasu za leve zavijalce na Seliški cesti (SRC) širine 3,00m in dolžine
30m, na način da se dogradi oz. razširi vozišče Seliške ceste na vzhodno stran v širini od 0 do 3m.
Novi pas za leve zavijalce se na južni strani priključka za vrtec naveže na obstoječi pas za leve
zavijalce za cesto na Dobe, na severni strani pa se naveže na obstoječe stanje dvopasovne Seliške
ceste s postopnim oženjem vozišča do obstoječe širine. Širina in zasnova obstoječega priključka
in parkirišča za vrtec se ne spremenita. Za izvedbo razširitve vozišča je potrebna izvedba širitve
cestnega nasipa (od 0 do 3m glede na obstoječe stanje brežin cestnega nasipa), izvedba
razširjene voziščne konstrukcije na celotnem razširjenem delu, izvedba prometnega otoka
dolžine 29,29m in maksimalne širine 1,85m na severnem delu razširitve vozišča in korekcija
horizontalne in vertikalne signalizacije na obravnavanem območju.
Pas za leve zavijalce je predviden na način da se omogoča ustrezne prevoznosti preko priključka
za vrtec za merodajna vozila 3 osno smetarsko vozilo ali intervencijsko gasilsko vozilo, pri čemer
ob prevažanju merodajnega vozila srečevanje z ostalimi vozili na samem priključku zaradi
majhne širine in zasnove parkirišča ni mogoče. Je pa mogoče srečevanje dveh osebnih vozil.
Zaradi razširitve vozišča Seliške ceste (SRC), ki je potrebno za izvedbo pasu za leve zavijalce, je
predviden poseg nove razširjene Seliške ceste (SRC) izven meje odkupljenih zemljišč za prvotno
gradnjo SRC brez pasu za leve zavijalce pri vrtcu (zemljišča v lasti občine Bled) in sicer so
dodatni posegi:
 na parceli 260/1 v površini 214m2
 na parceli 256/3 v površini 51m2

Pri tem opozarjamo, da se zaradi potrebe gradnje in morebitnih dodatnih posegov meja odkupa
za navedeni parceli poveča vsaj za 1m, torej po predlagani meji odkupa zemljišč, ki je označena v
katastrski situaciji.

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.c.-SELIŠKA-1.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

13.01.2019

Sklop

C) SELIŠKA
CESTA

Parc. št.

260/2,
260/1

KO

Vsebina pripombe

Bled

Sprememba
namembnosti
kmetijskega
zemljišča v
stavbno zemljišče,
predlog
spremembe trase
zavijalnega pasu
proti vrtcu

Stališče do pripombe
Sprememba namembnosti je
predmet drugih postopkov. Ob
upoštevanju obstoječega uvoza
na parkirišče, veljavnih
predpisov in smernic za
projektiranje cest ter že
izvedeno Seliško cesto
zavijalnega pasu ni možno
umestiti na sosednje parcele.

Upoštevanje
pripombe

NE

3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne ceste LZ 013081-Seliška cesta, ki
po projektu PZI »Ureditev pasu za levo zavijanje pri vrtcu« (štev. 18_787/C, PNZ d.o.o.,
Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, odg. vodja projekta Igor Trdin, univ. dipl. inž. grad.) poteka po

nepremičninah s parc. št. 260/2, 260/1 (del), 256/3 (del), vse k. o. Bled, nujno potreben za
javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

D) JARŠKA CESTA
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka Jarške ceste na Bledu«
(štev. K 152028, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta
Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, namerava urediti prevoznost in meje obstoječe
ceste JP 512181 (Jarška cesta), ki se nahaja v občini Bled. Investitor namerava na trasi omenjene
obstoječe ceste, ki je dostopna z Ribenske ceste (LC 012021, Bled – Bodešče – Lancovo) urediti
priključevanje na lokalno cesto LC 012031 (Koritenska cesta; Bled – Koritno – Bodešče),
asfaltirati manjkajoči del trase, urediti navezavo pločnika ter berme in urediti meje ceste.
Cestni svet je v skladu z 2. členom Zakona o cestah zemljišče, katerega mejo določajo linije med
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila. V tej idejni zasnovi je bil določen potrebni
prečni profil te ceste.
Potreben prečni profil je bil določen na podlagi prevoznosti merodajnega vozila za odvoz
odpadkov. Dimenzije in ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov so bile pridobljene s strani
izvajalca javne službe Infrastruktura Bled d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Obravnavana javna pot JP 512181 (Jarška cesta) se na JZ, pri objektu Jarška cesta 2, navezuje na
Ribensko cesto – LC 012021. Nadaljuje se proti SV v smeri Koritenske ceste in zaključi približno
35 m pred Koritensko cesto, pri objektu Jarška c. 14. Obravnavana Jarška cesta je izvedena v
asfaltni izvedbi in skupne širine cca. 4,0 m, od tega 0,5 m asfaltne mulde. Glavna prometna smer
(Koritenska cesta) je asfaltirana cesta širine 5,0 – 5,5 m. Uvozni radij v ulico je že nastavljen in
znaša 13,5 m, izvozni pa 4,5 m.
Obstoječa Jarška cesta je slepa ulica, ki je na obeh straneh omejena z živo mejo, na mestih pa tudi
z robnikom.
Javna razsvetljava ni urejena.
Kolesarski promet na odseku ni urejen in poteka po vozišču.
Geološko in geomehansko poročilo ni bilo pridobljeno.
PARCELE
Zaradi navezave Jarške ceste na Koritensko cesto je potreben odkup parcele s parc. št.:
305/9 k.o. Želeče (2191) v velikosti 87,4 m2,
305/5 k.o. Želeče (2191) v velikosti 2,5 m2.
Za zamenjavo so predvideni naslednji deli parcel s št.:
305/14 k.o. Želeče (2191) v velikosti 28,8 m2,
305/9 k.o. Želeče (2191) v velikosti 18,6 m2.

OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Za nemoteno zavijanje merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov je, glede na zavijalne
krivulje, potreben zavijalni lok z radijem R = 5,5 m. Ta zavijalni lok je približno tak, kot je že
sedaj izvedeni uvozni lok. Predlagan je izvozni radij R=8,0 m, uvozni radij pa sledi že nastavljeni
krivulji obstoječega robnika in zanaša R=10 m.
Na situaciji je prikazano območje preglednosti (preglednostni trikotnik), ki označuje polje
vidnosti v dolžini zaustavitvene razdalje 50 m (50 km/h) na razdalji 3,0 m od roba glavne
prometne smeri. V preglednostnem trikotniku ne sme biti ovir, ki so višje od 70 cm in bi ovirale
preglednost. Omogočena je prevoznost komunalnim vozilom.
UREDITEV NAVEZAVE HODNIKA ZA PEŠCE
Glavna prometna smer – Koritenska cesta ima na južni strani urejen hodnik za pešce, z urejenimi
poglobitvami. Obstoječi pločnik je širine cca. 1,2 m. Ob njem se uredi 0,5 m široko bermo. Na
zahodnem delu Jarške ceste je predvidena navezava hodnika v širini 1,6 m, ki se izvede z radijem
8,5 m.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z zavijalnimi krivuljami merodajnega vozila – vozila za odvoz
odpadkov. Rekonstrukcija ceste se predvidi z minimalnimi posegi na sosednja zemljišča.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski
Prečni nagib
qmin = 2,5 %
ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
Spodnji ustroj
Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.
Zgornji ustroj
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega zgornjega sloja
humusa in izkopi do globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večja zemeljska dela ne bodo
potrebna.
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že
uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi
in zmrzlinski odpornosti.
Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:
AC 11 surf B50/70, A3
4 cm
AC 22 base B50/70 A3
7 cm
Tamponski drobljenec TD 32
25 cm
Kamnit nasipni material KNM 100
50 cm*
Skupaj
Min. 86 cm
*glede na geomehanske zahteve
Zgornji ustroj hodnika za pešce:
AC 8 surf B70/100, A5
Tamponski drobljenec TD 32
Kamnit nasipni material KNM 100
Skupaj
*glede na geomehanske zahteve

4 cm
26 cm
30 cm*
Min. 60 cm

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.d.-JARŠKA.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

13.01.2019

21.01.2019

Sklop

Parc. št.

D) JARŠKA
CESTA

D) JARŠKA
CESTA

309/8,
305/9

KO

Vsebina pripombe

Predlog prometne
ureditve z
vertikalno
signalizacijo
namesto izgradnje
pločnika, sanacija
Ribenske ceste.
Prodajna cena
zazidljivega
zemljišča,
Želeče
zmanjšanje
gradbene parcele
pod 500 m2

Stališče do pripombe

Upoštevanje
pripombe

Omenjena pripomba se ne
nanaša na javno razgrnjeno
dokumentacijo.

NE

Pripomba se upošteva.
Spremenjena je širina
povezovalne ceste, ki omogoča
gradbeno parcelo velikosti
506,5 m2.

DA

3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI

1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška cesta, ki po
idejnem projektu IZP »Ureditev odseka Jarške ceste na Bledu« (štev. K 152028, Protim
Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ. dipl.
inž. grad.) poteka po nepremičninah s parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), obe k. o. Želeče,
nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

E) NASELJE JAKA BERNARDA
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka Ulice Jaka Bernarda na
Bledu« (štev. K 152027, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, namerava urediti prevoznost in meje obstoječe
ceste JP 512351 (Naselje Jaka Bernarda), ki se nahaja v občini Bled. Investitor namerava na trasi
omenjene obstoječe ceste urediti priključevanje na lokalno cesto LC 012031 (Koritenska cesta),
asfaltirati traso in urediti meje ceste.
Cestni svet je v skladu z 2. členom Zakona o cestah zemljišče, katerega mejo določajo linije med
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila. V tej idejni zasnovi je bil določen potrebni
prečni profil te ceste.
Potreben prečni profil je bil določen na podlagi prevoznosti merodajnega vozila, ki je na tem
območju vozilo za odvoz odpadkov. Dimenzije in ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov so
bile pridobljene s strani izvajalca javne službe Infrastruktura Bled d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Obravnavana javna pot JP 512351 (ulica Jaka Bernarda) se na severu, pri objektu Koritenska
cesta 10, navezuje na Koritensko cesto – LC 012031. Obravnavana cesta v naselju Jake Bernarda
je v makadamski izvedbi in obstoječe širine cca. 3,0 m. Glavna prometna smer – Koritenska cesta
je asfaltirana cesta širine 4,8 – 5,2 m. Uvozni radij v ulico znaša 6,0 m, izvozni pa le 1,0 m. Kot
med cestama znaša cca. 37°, zato iz ulice ni zagotovljene preglednosti in prevoznosti desno – v
smeri Koritnega.
Obstoječa cesta je slepa ulica, ki je omejena s poglobljenim robnikom, parapetnim zidcem,
kovinsko ograjo oz. živo mejo.
Pri izvozu iz ulice je komunalnim in intervencijskim vozilom onemogočena preglednost in
prevoz v desno, v smeri Koritnega, saj križišče ovirata živa meja in drevo.
Javna razsvetljava ni urejena.
Kolesarski promet na odseku ni urejen in poteka po vozišču.
Geološko in geomehansko poročilo ni bilo pridobljeno.
PARCELE
Potrebna bo ureditev meje vzdolž obstoječe ceste, po kateri poteka javna pot JP 512351. Zaradi
ureditve meje, v skladu s predvidenim potekom ceste, pa bo za ureditev križišča potreben
dodaten odkup dela zemljišč s parc. št.:
326/3 k.o. Želeče (2191) v velikosti 9,6 m2,

321/9 k.o. Želeče (2191) v velikosti 2,3 m2,
za ureditev asfaltiranja poti JP 512351 pa bi bil potreben odkup do obstoječih robnikov na
parcelah št.:
326/8 k.o. Želeče (2191) v velikosti 5,9 m2 ,
327/4 k.o. Želeče (2191) v velikosti 4,9 m2,
326/7 k.o. Želeče (2191) v velikosti 0,8 m2 ter
326/1 k.o. Želeče (2191) v velikosti 410,3 m2.
OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
UREDITEV NAVEZAVE NA LOKALNO CESTO
Za nemoteno zavijanje merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov je, glede na zavijalne
krivulje, potreben zavijalni lok z radijem R = 5,5 m. Ta zavijalni lok je približno tak, kot je že
sedaj izvedeni uvozni lok. Minimalni izvozni radij bi ob souporabi vozne poti na glavni prometni
smeri lahko znašal R=2,0 m, uvozni radij pa R=10,0 m2. Na zavoju je predvidena prestavitev žive
meje in ohranitev obstoječega drevesa.
Na situaciji je prikazano območje preglednosti (preglednostni trikotnik), ki označuje polje
vidnosti v dolžini zaustavitvene razdalje 50 m (50 km/h) na razdalji 3,0 m od roba glavne
prometne smeri. V preglednostnem trikotniku ne sme biti ovir, ki so višje od 70 cm in bi ovirale
preglednost. Omogočena je prevoznost komunalnim vozilom.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z zavijalnimi krivuljami merodajnega vozila – vozila za odvoz
odpadkov. Rekonstrukcija ceste se predvidi z minimalnimi posegi na sosednja zemljišča.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski
Prečni nagib
qmin = 2,5 %
ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
Spodnji ustroj
Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.
Zgornji ustroj
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega zgornjega sloja
makadamskega vozišča in izkopi do globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večja zemeljska dela
ne bodo potrebna.
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že
uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi
in zmrzlinski odpornosti.
Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:
AC 11 surf B50/70, A3
4 cm
AC 22 base B50/70 A3
7 cm
Tamponski drobljenec TD 32
25 cm
Kamnit nasipni material KNM 100
50 cm*
Skupaj
Min. 86 cm
*glede na geomehanske zahteve

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.e.-NASELJE-JAKA-BERNARDA.pdf

2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

Sklop

Parc. št.

E) NASELJE
30.01.2019 JAKA
326/1
BERNARDA

KO

Vsebina pripombe

Širjenje ceste in
Želeče posledično stroški
z novo ureditvijo

Stališče do pripombe
Parcele št. 326/7, 327/4, 326/8
k.o. Želeče katastrsko niso
urejene. Projektna
dokumentacija ne predvideva
dodatnih širitev obstoječe
ceste, temveč samo ureditev
katastra v naravi in poseg do
obstoječih zunanjih ureditev
lastnikov ob tej cesti.

Upoštevanje
pripombe

DA

3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom na kategorizirani javni poti JP 512351-Naselje Jaka Bernarda in delno na lokalni cesti
LC 012031-Bled-Koritno-Bodešče, ki po idejnem projektu IZP »Ureditev odseka Ulice Jaka
Bernarda na Bledu« (štev. K 152027, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208
Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.) poteka po nepremičninah s parc. št.
326/1 (del), 326/9, 326/10, 326/3 (del), 321/9 (del), 327/4 (del), 326/8 (del), 326/7
(del), vse k. o. Želeče, nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu.
2. člen
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

F) LEVSTIKOVA CESTA
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka Levstikove ulice na
Bledu« (štev. K 152025, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, cest namerava urediti preglednost in prevoznost
priključka slepega kraka Levstikove ulice, z oznako JP 512283, na glavno prometno smer, z
oznako JP 512281, in določiti ter urediti mejo ceste.
Ureditev površine ceste je predvidena ob objektih Levstikova ulica 14 in 18.

Potreben prečni profil je bil določen na podlagi dogovora z investitorjem, preverjena je bila tudi
prevoznost merodajnega vozila, ki je na tem območju vozilo za odvoz odpadkov. Dimenzije in
ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov so bile pridobljene s strani izvajalca javne službe
Infrastruktura Bled d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Cesta na obravnavanem odseku je asfaltirana, v skupni širini 2,8 – 3,5 m, v kar je je vključena
tudi mulda ob severnem robu. Pri objektu Levstikova cesta 12A se cesta zoži in zaobide ograjo.
Mulda se zaključi ob omarici TK kabla in kandelabru javne razsvetljave, ki se nahajata na
severnem robu parcele ceste.
Glede na količino prometa spada cesta med malo prometne ceste.
Cesta je na severni strani večinoma omejena z živo mejo, zidci in ograjami, na južni pa z
poglobljenimi robniki in lamelami, ki razmejujejo cesto in dvorišča objektov.
Javna razsvetljava na odseku je urejena ob severnem robu vozišča.
Kolesarski promet na odseku ni urejen in poteka po vozišču.
Geološko in geomehansko poročilo ni bilo pridobljeno
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU POSEGA
Potrebna bo ureditev meje vzdolž parcele 340/1, k.o. Želeče (2191), po kateri poteka javna pot
JP 512283. Zaradi ureditve meje v skladu s potekom ceste pa bo potreben dodaten odkup dela
zemljišč s parc. št.:
339/7 k.o. Želeče (2191) v velikosti 2,6 m2,
340/2 k.o. Želeče (2191) v velikosti 1,2 m2,
340/9 k.o. Želeče (2191) v velikosti 3,8 m2,
340/8 k.o. Želeče (2191) v velikosti 6,7 m2,
340/7 k.o. Želeče (2191) v velikosti 8,9 m2.
OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Predvidena je razširitev radija v križišču JP 512283 in JP 512281. V križišču obstoječi
kandelaber in živa meja ovirata dostop intervencijskim in komunalnim vozilom. Potrebna je
razširitev radija na Rmin (2:1:3) = 4,5 m, prestavitev kandelabra in odstranitev žive meje ter
postavitev ogledala, ki bi omogočal preglednost pri izvozu iz ulice. Opozarjamo na neprimerno
postavitev elektro omare na zemljišču s parc. št. 339/7, ki ovira preglednost pri vključevanju na
JP 512281.
Predvidena je ureditev ceste v enotni širini 3,0 m. Pri tem je predvidena rušitev ograje ob
objektu Levstikova cesta 12A, ki ovira prevoznost.
Preverjena je prevoznost merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov. Zavijalne krivulje so
prikazane na ureditveni situaciji.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z obstoječimi ograjami, ki se nahajajo na obeh straneh.
Rekonstrukcija ceste se predvidi z minimalnimi posegi na sosednja zemljišča. Na najožjih delih je
predvidena prestavitev obstoječe žične ograje.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski
Prečni nagib
qmin = 2,5 %
OPIS TRASE IN NIVELETE
Horizontalni potek trase
Trasa glavne prometne poti se nahaja proti koncu asfaltiranega dela Levstikove ulice JP 512281
in poteka po ravninskem terenu, v blagem ovinku.
Vertikalni potek trase
Niveleta ceste ostaja nespremenjena.
ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
Spodnji ustroj

Nasipi ali vkopi niso predvideni.
Zgornji ustroj
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega asfalta in izkopi do
globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večje zemeljska dela ne bodo potrebna, potrebno pa bo
prilagajanje infrastrukturnih objektov (kandelaber javne razsvetljave) novi višinski ureditvi
ceste.
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že
uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi
in zmrzlinski odpornosti.
Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:
AC 11 surf B50/70, A3
4 cm
AC 22 base B50/70 A3
7 cm
Tamponski drobljenec TD 32
25 cm
Kamnit nasipni material KNM 100
50 cm*
Skupaj
min 86 cm
*glede na geomehanske zahteve

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.f.-LEVSTIKOVA-III.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Ni bilo danih pripomb.
3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne poti JP 512283-Levstikova ulica III,
ki po idejnem projektu IZP »Ureditev odseka Levstikove ulice na Bledu« (štev. K 152025,
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ.
dipl. inž. grad.) poteka po nepremičninah s parc. št. 339/7 (del), 340/2 (del), 340/9 (del),
340/8 (del), 340/7 (del), vse k. o. Želeče, nujno potreben za javno korist in je v javnem
interesu.
2. člen

Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

G) PREČNA ULICA
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka Prečne ulice na Bledu«
(štev. K 152023, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta
Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, namerava urediti in določiti mejo obstoječe ceste
JP 512421 (odsek Prečne ulice), na Gmajni.
Ureditev ceste je predvidena v križišču Sebenjske ceste in Prečne ulice. Dolžina predvidene
ureditve je ca. 20 m.
Potreben prečni profil je bil določen na podlagi dogovora z investitorjem, preverjena je bila tudi
prevoznost merodajnega vozila, ki je na tem območju vozilo za odvoz odpadkov. Dimenzije in
ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov so bile pridobljene s strani izvajalca javne službe
Infrastruktura Bled d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Cesta na obravnavanem odseku je urejena iz dotrajanega, poškodovanega asfalta. Urejena je v
skupni širini 3,10 – 3,50 m. V križišču s Sebenjsko cesto je izvedena blaga razširitev. Severna
zaokrožitev je izvedena z ležečim betonskim robnikom z radijem cca. 5,3 m. Južni radij križišča je
izveden z betonskim zidcem z radijem cca. 2,0 m, ki ščiti obstoječi kandelaber in objekt.
Glede na količino prometa spada cesta med malo prometne ceste.
Cesta je večinoma omejena z živo mejo, zidci ali utrjenimi dvoriščnimi površinami.
Javna razsvetljava na odseku ni urejena.
Kolesarski promet na odseku ni urejen in poteka po vozišču.
Geološko in geomehansko poročilo ni bilo pridobljeno
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU POSEGA
Za pridobitev lastništva na obstoječi cesti je potreben odkup zemljišč s parc. št.:
515/24 k.o. Bled(2190) v velikosti 28,6 m2,
515/16 k.o. Bled(2190) v velikosti 3,1 m2,
OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Predvidena je ureditev ceste v minimalni širini 3,0 m. Največja skupna širina asfaltne površine je
3,5 m.
Preverjena je prevoznost merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov. Zavijalne krivulje so
prikazane na situaciji.
Zaradi uskladitve meje z dejanskim potekom ceste je na zahodni strani potreben odkup delov
zemljišč. Predviden je odkup dela zemljišča št. 515/14 k.o. Bled v velikosti 3,1 m 2 in zemljišča št.
515/24 k.o. Bled v velikosti 28,6 m2.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z obstoječimi ograjami, ki se nahajajo na obeh straneh.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski

Prečni nagib
OPIS TRASE IN NIVELETE
Trasa ceste ostaja nespremenjena.

qmin = 2,5 %

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.g.-PREČNA-ULICA.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

18.01.2019

Sklop

Parc. št.

G) PREČNA
515/24
ULICA

KO

Vsebina pripombe

Stališče do pripombe

Bled

Na parceli se
nahaja jama za
meteorno vodo,
predlog prometne
ureditve Prečne
ulice v pešpot

Meteorno jamo se da s
primernimi tehničnimi ukrepi
sanirati, karakteristike ceste so
povsem primerne za dostopno
pot, ki jo lahko uporablja 6
lastnikov Prečne ulice.

Upoštevanje
pripombe

NE

3. PREDLOG SKLEPA ZA OBJAVO
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah
(ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14,
57/14, 14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet
Občine Bled na ___. redni seji dne _________ sprejel
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim
postopkom za rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne poti JP 512421-Prečna ulica, ki po
idejnem projektu IZP »Ureditev odseka Prečne ulice na Bledu« (štev. K 152023, Protim
Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ. dipl.
inž. grad.) poteka po nepremičninah s parc. št. 515/24, 515/16 (del) k. o. Bled, nujno
potreben za javno korist in je v javnem interesu.
2. člen

Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki
je izdelan na podlagi projektne dokumentacije.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na predmetnih nepremičninah ustanovi
javno dobro v lasti Občine Bled.
Janez Fajfar, župan

H) CANKARJEVA CESTA
1. OPIS SITUACIJE
Izvleček tehničnega poročila idejnega projekta IZP »Ureditev odseka Cankarjeve ceste na
Bledu« (štev. K 152024, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.):
UVOD
Občina Bled, kot upravljavec cestnega omrežja, namerava urediti priključek, prevoznost in
lastništvo dostopne poti do objekta na Cankarjevi c. 17B, ki poteka mimo treh objektov na
Cankarjevi c. 15 in je trenutno v zasebni lasti. Predvidena je širitev ceste. Urediti je potrebno
meje obstoječe ceste. Omenjena cesta ni evidentirana v zemljiškem katastru, zato se njeno mejo,
v skladu s 14. členom Zakona o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US, 46/15 in 10/18), določi po zunanjem robu cestnega sveta.
Cestni svet je v skladu z 2. členom Zakona o cestah zemljišče, katerega mejo določajo linije med
skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila. V tej idejni zasnovi je bil določen potrebni
prečni profil te ceste na delu, kjer cesta in meja ceste nista ustrezno urejeni; to je na zavoju
mimo objekta Cankarjeva cesta 15B. Prav tako je potrebno urediti zavojne radije za prevoznost
komunalnega vozila.
Potreben prečni profil je bil določen na podlagi prevoznosti merodajnega vozila, ki je na tem
območju vozilo za odvoz odpadkov. Dimenzije in ostale lastnosti vozila za odvoz odpadkov, ki se
uporablja na tem območju, so bile pridobljene s strani izvajalca javne službe Infrastruktura Bled
d.o.o.
OBSTOJEČE STANJE
Na obravnavano lokalno cesto LK 012041 (Cankarjeva cesta) se na vzhodni strani navezuje
nekategorizirana dostopna pot, ki je v privatni lasti lastnikov tamkajšnjih objektov. Lokalna
Cankarjeva cesta je širine 5,7 – 6,0 m. Zavijalni loki z dostopne poti proti javni cesti so urejeni v
radiju R = ca. 2,5 m, vendar meja ceste na zavoju z javne poti desno na lokalno cesto ni določena
v skladu z izvedenim zavijalnim lokom. Zatečeno stanje priključka ulice na glavno prometno
smer Cankarjeve ceste ne omogoča neoviranega prevoza komunalnih in intervencijskih vozil.
Dostopna pot poteka nadalje proti V v premi in je urejena v širini 3,0 m z razširitvami, ki segajo
preko parcelne meje.
Pri objektu Cankarjeva cesta 15B dostopna pot zavije južno proti objektu Cankarjeva c. 17B. Na
zunanjem robu zavoja cesta ni tehnično pravilno izvedena in ne omogoča neoviranega prevoza
intervencijskim in komunalnim vozilom. V tem delu cesto telo posega preko parcelne meje.
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU POSEGA
Potreben bo odkup in ureditev meja parcel, po katerih poteka dostopna pot:
346/5, 346/6 in 346/7, vse k.o. Želeče (2191), zaradi ureditve meje v skladu s potekom ceste pa
bo potreben dodaten odkup dela zemljišč s parc. št.:
345/5 k.o. Želeče (2191) v velikosti 84,7 m2,
345/6 k.o. Želeče (2191) v velikosti 46,2 m2,
345/9 k.o. Želeče (2191) v velikosti 9,6 m2,
345/10 k.o. Želeče (2191) v velikosti 22,6 m2,
345/13 k.o. Želeče (2191) v velikosti 67,9 m2,
346/2 k.o. Želeče (2191) v velikosti 16,9 m2,

346/3 k.o. Želeče (2191) v velikosti 1,4 m2,
346/4 k.o. Želeče (2191) v velikosti 4,5 m2,
346/17 k.o. Želeče (2191) v velikosti 0,6 m2,
346/10 k.o. Želeče (2191) v velikosti 4,0 m2.
OPIS PREDVIDENEGA STANJA
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
UREDITEV NAVEZAVE NA LOKALNO CESTO
Za nemoteno zavijanje merodajnega vozila – vozila za odvoz odpadkov je, glede na zavijalne
krivulje, potreben zavijalni lok z radijem R = 5,5 m. Ta zavijalni lok je približno tak, kot je že
sedaj izvedeni lok.
Na križišču obravnavane javne poti z lokalno cesto, ki vodi proti Bledu je, predvsem na južni
strani, ovirana prevoznost in preglednost (zidec in urejeno tlakovano parkirišče). Na situaciji je
prikazano območje preglednosti (preglednostni trikotnik), ki označuje polje vidnosti v dolžini
zaustavitvene razdalje (45 m, ker je hitrost omejena na 50 km/h) na razdalji 3,0 m od roba
lokalne ceste. V preglednostnem trikotniku ne sme biti ovir, ki so višje od 70 cm in bi ovirale
preglednost.
Predlagana je ureditev sestavljenih zavijalnih radijev R(2:1:3) = 5,0 m, pri čemer bi bilo
potrebno na uvoznem delu urediti radij in porezati rastje, ki ovira preglednost.
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Predlaga se ureditev enotne širine ceste 5,0 m, ki omogoča nemoteno srečevanje osebnih vozil.
Za tako ureditev je potrebna porušitev robnika in ograje ter ureditev odkupov tangiranih
zemljišč na severni strani ter urediti odkup zemljišč po južnem robu oz. po obstoječem robu
ceste.
TRASIRNI ELEMENTI
Horizontalni elementi so pogojeni z zavijalnimi krivuljami merodajnega vozila – vozila za odvoz
odpadkov. Rekonstrukcija ceste se predvidi z minimalnimi posegi na sosednja zemljišča.
Vrsta ceste
javna pot
Funkcija ceste
dostopna cesta
Projektna hitrost
vp = 30 km/h
Teren
ravninski
Minimalni notranji radij
Rmin = 5,5 m
Prečni nagib
qmin = 2,5 %
Na delu razširitve na severnem robu parcele je predvidena odstranitev betonskega robnika in
ograje ter prilagoditev širine glede na obstoječi robnik, ki poteka po desnem robu ceste.
ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
Spodnji ustroj
Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.
Zgornji ustroj
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega asfalta in izkopi do
globine največ 80 cm za zgornji ustroj. Večje zemeljska dela ne bodo potrebna.
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že
uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi
in zmrzlinski odpornosti.
Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:
AC 11 surf B50/70, A3
4 cm
AC 22 base B50/70 A3
7 cm
Tamponski drobljenec TD 32
25 cm
Kamnit nasipni material KNM 100
50 cm*
Skupaj
Min. 86 cm
*glede na geomehanske zahteve
OGRAJE IN ŽIVE MEJE
Postavitev novih ograj in živih mej se izvede v skladu z odlokom o občinskem prostorskem
načrtu Bled:

-

-

-

Za ograjevanje zemljišč se uporabljajo žive meje, žične in lesene ograje, pri čemer mora
biti ob javnih površinah uporabljena živa meja. Dopustna je tudi kombinacija žive meje z
žičnato ali leseno ograjo na notranji strani ograjene parcele, ki ne presegata višine žive
meje.
Za žive meje se uporabljajo lokalno značilne vrste, kot so npr. kalina, gaber, pušpan ipd.
Uporaba tujerodnih iglavcev (ciprese, paciprese in kleki) ni dopustna.
Pri ograjah so dopustni le točkovni temelji, niso pa dopustni pasovni temelji s stebri,
ograje iz masivnih stebrov s transparentnim kovinskim polnilom ter betonske in druge
masivne ograje.
V EUP s podrobno namensko rabo SSe, SSv, SK, SB, Ak, IK, CDd, CU, BT, BC, ZS in PO je
višina žive meje in ograje največ 1,20 m. Zaradi upoštevanja prometne varnosti in
preglednosti lahko upravljavec ceste določi tudi nižjo dopustno višino žive meje in
ograje. V križiščih in na priključkih je v preglednem trikotniku višina največ 80 cm.
V EUP s podrobno namensko rabo CDi, IG, LN, E, O, F in f je višina žive meje in lesene
ograje največ 1,20 m. Višina žične ograje je največ 2,20 m.
Odmik žive meje od meje gradbene parcele, mora biti tolikšen, da je omogočeno
vzdrževanje žive meje na lastnem zemljišču. Živo mejo, ki ima funkcijo medsosedske
ograje, je dopustno saditi na meji gradbene parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih
razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Če je sosednje zemljišče javna cesta in je v
grafičnem delu OPN določena regulacijska linija, mora biti odmik linije sajenja žive meje
od regulacijske linije 1,00 m. Če regulacijska linija s tem odlokom ni določena, je
najmanjši odmik linije sajenja žive meje od cestnega telesa1,00 m, pri čemer mora biti ob
vozišču najmanj 0,5 m proste bankine. Za postavitev je treba pridobiti soglasje
upravljavca javne ceste.

Celotno tehnično poročilo, ureditvene, pregledne in druge situacije so dostopne na povezavi:
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/02/9.h.-CANKARJEVA-CESTA.pdf
2. PRIPOMBE, DANE NA JAVNI RAZGRNITVI SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI
Datum
oddane
pripombe

Sklop

Parc. št.

H)
346/5,
17.01.2019 CANKARJEVA 346/6,
CESTA
346/7

KO

Vsebina pripombe

Predlog širitve
Želeče ceste na severno
stran.

Stališče do pripombe

Upoštevanje
pripombe

Dokumentacija je bila
usklajena na širino 5m, pri
DA
čemer se cesta širi na severno
stran obstoječe ceste.

H)
16.01.2019 CANKARJEVA
CESTA

H)
18.01.2019 CANKARJEVA 354/11
CESTA

Predlog po širitvi
ceste, ponudba za
odkup do 2m
zemljišča.

Strinjanje z
Želeče razgrnjenim
načrtom.

Dokumentacija je bila
usklajena na širino 5m, pri
DA
čemer se cesta širi na severno
stran obstoječe ceste.
Dne 31.01.2019 je bila
stranka seznanjena z
popravljeno dokumentacijo,
ki predvideva širino ceste 5m
in poseg na zemljišča severno
od obstoječe ceste.

