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TEHNIČNO POROČILO
objekt:

UREDITEV ODSEKA CANKARJEVE CESTE

naročnik:

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled

investitor:

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled

št. projekta:

K 152024

I.

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.

II. 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.
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Fotografije obstoječega stanja:

Pogled na uvoz v ulico – objekt Cankarjeva cesta 15 na desni strani.

Pogled na kritičen zavoj v ulico.
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Pogled na izvoz iz ulice.

Pogled na neustrezno urejen ovinek pri objektu Cankarjeva ulica 15b.
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III. ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU POSEGA
Obravnavano območje se nahaja v katastrski občini Ribno (2192).
Tabelarični prikaz lastništva obravnavanih parcel:
#

K.O. IME K.O. PARC. ŠT. delež LASTNIK

NASLOV

1 2191 ŽELEČE 1175/5
2 2191 ŽELEČE 346/5

3 2191 ŽELEČE 346/6

4 2191 ŽELEČE 346/7

6 2191 ŽELEČE 346/10
7 2191 ŽELEČE 346/17
8 2191 ŽELEČE 346/4
9 2191 ŽELEČE 346/3
10
11
12
13
14

2191
2191
2191
2191
2191

ŽELEČE
ŽELEČE
ŽELEČE
ŽELEČE
ŽELEČE

346/2
345/5
345/9
345/10
345/13

15 2191 ŽELEČE 345/6

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 ŠENČUR SLOVENIJA

tel.: 04 279 18 00 e-mail: protim@r-p.si url: www.protim.si

Stran 4 od 7

P:\Projekti\152000-153990\K152020_Obcina Bled_ceste Bled\3-1_KOMUN_INF\1_IZP\PDF\K152024_Cankarjeva cesta\K152024_IZP_2 Cankarjeva TP_dop.doc

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.

IV. OPIS PREDVIDENEGA STANJA
4.1. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
4.1.1. 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.

Dimenzije vozila za odvoz smeti na območju občine Bled (vir: Infrastruktura Bled).
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.
4.1.2. UREDITEV ŠIRINE CESTE PRI OBJEKTU CANKARJEVA CESTA 13
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.
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4.2. 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.
Karakteristični prečni profil ceste:

Ureditev enotne širine ceste (š=5,00 m).
4.3. ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ
4.3.1. Spodnji ustroj
Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni.
4.3.2. 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
AC 22 base B50/70 A3
Tamponski drobljenec TD 32
Kamnit nasipni material KNM 100
Skupaj
*glede na geomehanske zahteve
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4.4. 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.

V. ZAKLJUČEK
Projektna dokumentacija je izdelana skladno z Gradbenim zakonom (GZ) in Pravilnikom o podrobnejši
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Šenčur, januar 2019
Sestavil:
Špela Sitar, grad. teh.
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