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Splošno

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 odvodnavanje. Cesti se na predvidenih območjih opremijo z novimi
lesenimi varovalnimi ograjami (LVP).
Zaradi predvidene ureditve ceste bo potrebna tudi prestavitev nadzemnih električnih kablov.

2

Pregledna situacija

Slika 1: Pregledna situacija
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Slikovno gradivo

Slika 2: Začetek obdelave, križišče zgornje in spodnje javne poti

Slika 3: Območje predvidene odstranitve podrastja/smrek in izvedbe kamnito betonskega zidu

Slika 4: Območje navezave na nov asfalt pred mostom in obstoječa pešpot ob mostu
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Slika 5: Območje pogrezanja voziščne konstrukcije, kjer je predvidena sanacija vozišča s kamnito peto

Slika 6: Konec območja obdelave na cesti JP 512461 (Razgledna cesta I.)

Slika 7: Vozišče delno utrjeno v makadamu in delno asfaltirano
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Slika 8: Obstoječe asfaltirano parkirišče ob desnem robu ceste

Slika 9: Obstoječe parkirišče utrjeno v makadamu ob desnem robu ceste

Slika 10: Konec območja obdelave na cesti JP 512462 (Razgledna cesta II.)
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4

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.

4.1

Prometna obremenitev

Oba kraka občinske ceste sta slepa. Uporabniki ceste so skoraj izključno stanovalci. Cesti zato
obravnavamo kot malo prometni.

5

Opis projektnih rešitev

5.1

Trasirni elementi

5.1.1 Površine za pešce
Niso ločeno obravnavane.

5.1.2 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%.
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5.1.3 Karakteristični prečni prerezi
Karakteristični prečni javne poti JP 512461 (Razgledna cesta I.):
bankina
1 x 0,25
0,25
vozišče
1 x 2,75
2,75
berma
1 x 0,40
0,40
skupaj:

3,40

Cesta poteka od profila A36 do profila A44 (pred mostom) ob predvidenem novem opornem zidu.
Vozišče je na tem delu široko 3,00 ter je na levi strani zaključeno z 0,25 m široko bankino. Od profila A54
do profila A61 poteka cesta ob obstoječih zidovih oz stanovanjskih objektih. Na tem delu je vozišče
široko od 2,75 do 3,00 ter je na levi strani zaključeno z od 0,25 m do 0,50 m široko bankino.
Karakteristični prečni javne poti JP 512462 (Razgledna cesta II.):
bankina
1 x 0,50
0,50
vozišče
1 x 3,00
3,00
skupaj:
3,50
Na območju navezave na obstoječe asfaltirano parkirišče na levi strani ceste se namesto bankine izvede
asfaltna mulda.

5.2

Opis konstrukcijskih elementov

5.2.1 Preddela
Pred gradnjo je potrebno pripraviti gradbišče na gradnjo. Najprej se izvedejo vsa potrebna geodetska
dela, potrebna za zakoličbo. Nato se na prizadetih površinah izvede čiščenje terena. Najprej se odstrani
obstoječi drogovi električnih nadzemnih vodov in podrastje/smerke na brežini. Nato se demontira
prometna signalizacija ter se v območju stika novega asfalta z obstoječim stanjem izvede rezanje asfalta
in rezkanje vozišča v debelini 3cm in širini 50cm. Zatem se izvede odstranitev asfalta.

5.2.2 Zemeljska dela
Za predvideno gradnjo bo potrebno izvesti obsežna zemeljska dela. Najprej se na novo prizadetih
površinah odstrani plast humusa, ki se ga deponira na začasni deponiji za kasnejše humiziranje brežin.
Nato se izvede izkop zemljine predvidoma 3. kategorije. Del izkopanega materiala se takoj uporabi za
izgradnjo nasipa. Odvečni izkopani material se odpelje na pooblaščeno deponijo. Nato se uredi planum
temeljnih tal. Po vgradnji voziščne konstrukcije se vse novo nastale brežine (nasipi), ki se uredijo v
naklonu 2:3, humizirajo in zatravijo z avtohtono travno mešanico.
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5.2.3 Zgornji ustroj
Na obeh cestah se pričakuje lahka prometna obremenitev. Na obravnavanem območju je ocenjena
globina zmrzovanja na 100 cm. Glede na predpostavljene ugodne hidrološke pogoje morajo biti vgrajeni
materiali odporni na učinke mraza minimalno do globine 60% zmrzovanja, kar v tem primeru znaša vsaj
60 cm. Vgradi se sledeča voziščna konstrukcija:
bitumenski beton
bituminizirani drobljenec
tamponski drobljenec
posteljica
iz
zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala
skupaj:

AC 11 surf B50/70 A4
AC 16 base B50/70 A4
TD32

3,5 cm
5 cm
20 cm

D100

40 cm
68 cm

Pred vgradnjo celotne voziščne konstrukcije je potrebno zgraditi dovolj širok planum, ki bo zagotavljal
ustrezno nosilnost po celotnem vozišču. Ob obstoječih zidovih se predvidi potek izkopnih del v
kampadah dolžine cca 7 m, ob prisotnosti geometanika. Izkop obstoječih slojev voziščne konstrukcije
poteka v oddaljenosti 0,50 m od roba zidu, v naklonu 45°. Globino temeljenja obstoječih zidov se preveri
v času gradnje. V primeru podkopavanja zidov, morajo biti le ti ustrezno podbetonirani. Dela se v takem
primeru izvajajo v kampadah dolžine 1 m, ob prisotnosti geometanika. Na ustrezno pripravljen planum
spodnjega ustroja se vgradi najprej posteljica, nato se nasuje tamponski drobljenec. Oba sloja se
ustrezno utrdita. Na tako pripravljeno kamnito podlago se izvedejo asfalterska dela. Po končanih
asfalterskih delih se nasujejo in utrdijo še bankine ter se uredijo brežine. Izvedejo se navezave na
obstoječe hišne priključke.

5.2.4 Odvodnjavanje
Meteorne vode se z vozišča odvajajo preko prečnih in vzdolžnih naklonov. Na cesti JP 512461 (Razgledna
cesta I.) se voda preko bankine preliva na nižji teren, na JP 512462 (Razgledna cesta II.) pa se voda zbira
ob robniku ali v muldi. Ta se nato preko požiralnikov z vtokom preko rešetke iz nodularne litine ali
linijske rešetke, odvaja preko revizijskih jaškov na nižji teren.
Predvidena sta dva iztoka, ki se uredita z betonsko iztočno glavo. Površina ob iztoku se tlakuje z
lomljencem, debeline 10cm, na plasti cementnega betona C8/10 debeline 15 cm.
Zaledna voda z vkopne brežine, nad novim opornim zidom, se zbira v betonski kanaleti in se preko
revizijskih jaškov odvaja v bližnji potok.
Pri odvajanju vode iz požiralnikov se uporabijo PVC cevi premera 160mm in 200mm. Te se položijo v
plast podložnega betona debeline 10cm in zasujejo s peskom frakcije 0-16mm do višine 30cm nad
temenom cevi. Uporabijo se cevi obodne togosti razreda SN8. Cevi, ki bodo prečkale vozišče se polno
obbetonirajo s cementnim betonom C8/10 v debelini 15cm.
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Predvidena sta dva (2) požiralnika iz betonskih cevi, premera 50cm, globine 1,5 oz 2,0 m. Temeljita se v
podložni beton C8/10 debeline 10cm. Požiralnik P1 je lociran ob levem robniku, P2 pa na koncu mulde
asfaltiranega parkirišča (izven vozišča). Pokrita sta z rešetko iz nodularne litine dimenzije 40/40cm,
nosilnosti 400kN. Požiralnika se z jaški povežeta s PVC cevmi premera DN160mm.
Jaški so iz betonskih cevi, premera 80cm, položeni v podložni beton C8/10 debeline 10cm. Jašek (J1) je
lociran v vozišču, zato je pokriti s pokrovom iz nodularne litine nosilnosti 400kN. Jaški J2 – J5 so locirani
izven vozišča, zato so pokriti z litoželeznimi pokrovi nosilnosti 250kN. Premer pokrovov je 60cm.
Ob zunanji rob opornega zidu se položi drenažna cev premera DN 200mm.
Sistem odvodnjavanja je usklajen z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest
(Ur.l.RS., št. 47/2005).

5.2.5 Oporni zid (detajlno obdelano v samostojnem načrtu)
Zaradi varovanja vkopne brežine je predvidena izvedba opornega zidu dolžine 91,00 m. Izvede se od
križišča občinske ceste JP 512461 (Razgledna cesta I.) s cesto JP 512462 (Razgledna cesta II.) do
obstoječega mostu. Zid je zasnovan kot težnostni kamnit (kamni v betonu) oporni zid z betonskim
temeljem, svetle višine do 2,20 m. Dno betonskega temelja debeline 0,5 m in širine 0,8 – 1,2 m.
Oporni zid je detajlno obdelano obdelan v samostojnem načrtu številka, 60-N-2017, projektanta STABI
d.o.o., Ulica Koroškega bataljona 22, 1231 Ljubljana – Črnuče in je sestavni del projekta.

5.2.6 Prometna oprema in signalizacija
Vzdolž obeh javnih poti je predvidena vgradnja lesene varnostne ograje (LVO). Zunanje oblikovanje
ograje se prilagodi obstoječi leseni ograji na mostu v profilu A47. Na koncu ograje sta predvideni vkopani
zaključnici dolžine 4m. Ograja ob cesti JP 512462 (Razgledna cesta II.) se dodatno opremi z držalom za
pešce do višine 1,20 m.
Na opornem zidu se postavi cevna ograja dolžine 80 m.
Prometna ureditev je v celoti razvidna iz situacije prometne ureditve.

5.2.7 Zaščita in preureditev komunalnih vodov
Na območju gradnje se nahaja polariziran nadzemni elektrovod in sicer vod nizke napetosti (0,4 kV), ki
vodi do stanovanjskih objektov. Upravljavec električnih vodov je Elektro Gorenjska d.d. Zaradi
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predvidenih posegov je potrebno več drogov elektrovoda prestaviti oziroma jih izvesti podzemno.
Obstoječi in predvideni lokaciji obeh drogov sta razvidni iz Zbirne situacije komunalnih napeljav.

6

Katastrski elaborat

Osnova za izdelavo katastrskega elaborata je bil digitalen katastrski načrt in zemljiško knjižni izpiski.
Parcele, na kateri bo potekala gradnja, so po večini v lasti investitorja, to je občine Bled, na delu pa je
potreben poseg v zemljišča, ki so v zasebni lasti. Gradnja predvideva dva posega na zasebno zemljišča, in
sicer v delu, kjer je predvideno izogibališče ter na delu, kjer je zaradi geologije terena potrebna gradnja
opornega zidu. Gre za parcele št. 463/148 in 463/137 – prikazane na katastrski situaciji načrta.

Pripravil:
Uroš Gregorec, dipl. inž. grad.
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