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1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Predvidena je ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec v skupni
dolžini 47318km.
Trasa predvidene kolesarske povezave poteka delno po kategoriziranih državnih
regionalnih cestah, občinskih lokalnih ter občinskih javnih poteh, v skupni dolžini 14139m, ki
so gradbeno urejene in so v celoti asfaltirane. Na tem območju bodo eventuelno potrebni le
manjši popravki oz. bo potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno
vodenje kolesarjev.
Označevanje se lahko pripravi kar na orto foto (dof) podlagi – geodetski posnetek ni
potreben. Obravnavano območje naj se pri označevanju naveže na ureditev, ki je
predvidena s projektno dokumentacijo: »Elaborat-postavitev prometne signalizacije za
vodenje kolesarskih poti – OZNAČITEV DKP SEVERNA PRIMORSKA«.
Ostala trasa predvidene kolesarske povezave pa poteka delno po kategoriziranih občinskih
javnih poteh ter delno po nekategoriziranih makadamskih poteh (načeloma oz. povečini
javno dobro), ki so pretežno v dobrem stanju in primernih širin, nekatere pa so le pešpoti,
torej potrebne razširitve in primerne ureditve. Teh poti je skupne dolžine 33179m.
Celotno obravnavano območje je razdeljeno na štiri večje odseke in sicer:
1.ODSEK: Bovec - Trnovo ob Soči
2.ODSEK: Trenta - Bovec
3.ODSEK: Log pod Mangartom - Bovec
4.ODSEK: Krožna pot Bovec-Bovec (povezava predhodnih odsekov)
Grafično so posamezni odseki prikazani v priloženih preglednih situacijah.
Za lažji opis in razumevanje se vsak izmed treh navedenih odsekov deli še na manjše
pododseke.
Kratek opis predvidene trase po posameznih odsekih:
1.ODSEK: Bovec - Trnovo ob Soči:
1.pododsek Trg- Bovec »obvoznica«(v km 1,903)
2.pododsek Bovec»obvoznica«-Žaga od km 1,903 do km 2,115
3.pododsek Bovec »obvoznica« (v km 2,115)-Čezsoča
4.pododsek Čezsoča-Boka
5.pododsek Boka-Log Čezsoški
6.pododsek Log Čezsoški-Trnovo ob Soči
Skupna obdelana dolžina 1.odseka znaša 14922m, od tega je 6890m trase gradbeno
urejene in je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje
kolesarjev, 8102m trase pa je potrebno še primerno urediti.
Od 14992m skupne trase spada 11492m v občino Bovec in 3500m v občino Kobarid.
1.pododsek Trg- Bovec »obvoznica«(v km 1,903)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 1.pododseku poteka po kategorizirani zbirni
krajevni cesti LZ 019031 Letališče-Trg (ul.Rupa). Začetek je na trgu na priključku z zbirno
krajevno cesto LZ 019071 Mala vas-Dvor, zaključi pa se v križišču z državno regionalno
cesto R1-203/1003 Bovec (obvoznica)-Žaga v km 2,115 desno (trenutno krožišče v
gradnji). Ob zaključku 1.pododseka-tik pred omenjenim križiščem se torej kolesarje iz
vozišča zbirne krajevne ceste vodi na ločeno kolesarsko povezavo, ki poteka ob državni
cesti (2.pododsek). Skupna dolžina 1.pododseka znaša 492m in ga je potrebno le označiti s
prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.
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konec 1.pododseka
krožišče v gradnji

R1-203/1003
Slika 1-prikaz skupne dolžine 1.pododseka
(modra 1.pododsek)

konec 1.pododseka
kolesarska ob vozišču

Slika 2-začetek 1.pododseka
(priključek na LC 019071)

Slika 3-konec 1.pododseka
(km 2,115)

2.pododsek Bovec »obvoznica«-Žaga od km 1,903 do km 2,115
Trasa predvidene kolesarske povezave v 2.pododseku poteka ob državni regionalni cesti
R1-203/1003 Bovec (obvoznica)-Žaga od km 2,115 (trenutno krožišče v gradnji) do km
1,903 (priključek LC 018011 Bovec-Čezsoča-Boka). Po večini poteka trasa po desni strani,
malo pred zaključkom 2.pododseka pa prečka vozišče državne ceste in se nato po levi
strani zaključi na priključku lokalne ceste LC 018011 Bovec-Čezsoča-Boka za Čezsočo.
Vzdolžno po desni strani državne ceste je v naravi izvedena makadamska bankina,
vzporedno pa poteka odprt zemeljski jarek, ki služi tudi za odvodnjo zalednih travnatih
površin. Vzdolžno po levi strani pa poteka JVO in pločnik za pešce. Skupna dolžina
2.pododseka znaša 212m.
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Začetek 2.pododseka
krožišče v gradnji

R1-203/1003

Slika 4-prikaz skupne dolžine 2.pododseka
(rdeča 2.pododsek)

Začetek 2.pododseka
kolesarska ob vozišču

Slika 5-začetek 2.pododseka(km 2,115)

Slika 6-konec 2.pododseka(km 1,903)
(priključek LC 018011)

Ustrezno bo potrebno urediti prehod iz 1. v 2.pododsek (prehod kolesarjev iz vozišča na
ločeno kolesarsko povezavo). Obstoječi jarek se ustrezno premakne oz. lahko tudi
kanalizira oz. ustrezno reši odvodnjo zalednih voda. Prav tako bo potrebno urediti ustrezen
prehod čez vozišče državne ceste ter na koncu navezavo ob priključku lokalne ceste LC
018011 Bovec-Čezsoča-Boka (prisotnost pločnika).

Odprti jarek

Pločnik za JVO

Slika 7-Bovec »obvoznica«
(gledano v nasprotni smeri stacionaže)
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3.pododsek Bovec »obvoznica« (v km 2,115)-Čezsoča
Trasa predvidene kolesarske povezave v 3.pododseku poteka najprej ob kategorizirani
lokalni cesti LC 018011 Bovec-Čezsoča-Boka in sicer od priključka z državno regionalno
cesto R1-203/1003 Bovec (obvoznica)-Žaga v km 1,903 pa do mostu čez reko Sočo tik
pred naseljem Čezsoča v dolžini 1190m. Od tu naprej pa do konca 3.pododseka (center
naselja Čezsoča) poteka kolesarska povezava po vozišču lokalne ceste v dolžini 633m.
Skupna dolžina 3.pododseka znaša torej 1823m.

Od začetka do mostu
ločena ob vozišču
Most čez reko Sočo

Od mostu do centra
na vozišču

Slika 8-prikaz skupne dolžine 3.pododseka
(svetlomodra 3.pododsek)

Smer Boka

Slika 9-začetek 3.pododseka(km 1,903)
(ob vozišču LC 018011)

Slika 10-konec 3.pododseka
(center Čezsoče)

Predvidena kolesarska povezava je predvidena najprej vzdolž desnega roba lokalne ceste,
ločeno, izven vozišča vse do mostu čez reko Sočo. Na posameznih odsekih, kjer koridor ni
zadostne širine bodo potrebne oporne konstrukcije, na lokacijah odprtih jarkov bo le-te
potrebno prestaviti ali pa kanalizirat.
Ostali del trase, ki poteka po vozišču lokalne ceste bo potrebno le označiti s prometno
signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.
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Slika 11-lokalna cesta

Slika 13-lokalna cesta

Slika 15-lokalna cesta

Slika 17-lokalna cesta

Slika 12-lokalna cesta

Slika 14-lokalna cesta

Slika 16-lokalna cesta

Slika 18-lokalna cesta
(pred mostom-zaključek izven vozišča)
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Slika 19-lokalna cesta (most čez reko Sočo)

Priključek
Jablanca

Čezsoča
Slika 20-lokalna cesta
(za mostom-priključek za Jablanco)

Slika 21-lokalna cesta (naselje Čezsoča)

4.pododsek Čezsoča-Boka
Trasa predvidene kolesarske povezave v 4.pododseku poteka po kategorizirani lokalni cesti
LC 018011 Bovec-Čezsoča-Boka. Začetek je v Čezsoči, zaključi pa se v Boki na priključku
z javno potjo JP 518111 Boka-Log Čezsoški. Obstoječa pot je asfaltna povprečne širine
2.5-3.0m z obojestranskimi bankinami. Skupna dolžina 4.pododseka znaša 4555m in ga je
potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 22-prikaz skupne dolžine 4.pododseka
(zelena 4.pododsek)

Stran 7/59

JP 518201
Čezsoča-Jablanca

Začetek v smeri
proti Boki

Slika 23-začetek 4.pododseka

Slika 24-konec 4.pododseka
(priključek na JP 518111)

5.pododsek Boka-Log Čezsoški
Trasa predvidene kolesarske povezave v 5.pododseku poteka po kategorizirani javni poti
JP 518111 Boka-Log Čezsoški. Začetek je v Boki (na območju priključka lokalne ceste LC
018011 Bovec-Čezsoča-Boka), zaključi pa se v Logu Čezsoškemu na koncu javne poti JP
518111 Boka-Log Čezsoški. Obstoječa pot je asfaltna povprečne širine 2.5m z
obojestranskimi bankinami. Skupna dolžina 5.pododseka znaša 630m in ga je potrebno le
označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 25-prikaz skupne dolžine 5.pododseka
(vijola 5.pododsek)
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Slika 26-začetek 5.pododseka
(priključek na LC 018011)

Slika 27-konec 5.pododseka
(konec JP 518111)

6.pododsek Log Čezsoški-Trnovo ob Soči
Trasa predvidene kolesarske povezave v 6.pododseku se prične v Logu Čezsoškemu na
koncu javne poti JP 518111 Boka-Log Čezsoški, zaključi pa se v občini Kobarid v Trnovem
ob Soči. Trasa poteka po levem bregu reke Soče pod vznožjem pobočja Polovnika v
glavnem po nekategorizirani makadamski poti širine 1.8-2.0m, ki je na nekaterih odsekih v
zelo slabem stanju. Nekateri predeli so le pešpoti. Ob trasi so prisotne oporne in podporne
konstrukcije (v glavnem suho zloženi kamniti zidovi), ki so potrebni ustrezne sanacije. Na
poti se pojavlja ogromno kamenja, ki se vali s pobočja. Zadnji del obravnavane trase (v
dolžini 580m) se preko obstoječe viseče brvi širine 1.0m čez reko Sočo naveže na
kategorizirano asfaltno javno pot JP 667731 Toncinova štala-Most povprečne širine 5.05.5m, ki nas dejansko pripelje v samo vas Trnovo ob Soči. Obravnavana trasa se lahko tik
pred vstopom na omenjeno visečo brv naveže naprej na možno povezavo proti Kobaridu, ki
pa ni predmet te projektne naloge. Skupna dolžina 6.pododseka znaša 7280m od tega je
3780m v občini Bovec in 3500m v občini Kobarid. Za prečkanje reke Soče se uporabi
obstoječo visečo brv, ki bo predstavljala dejansko lokalno zožitev trase kolesarske
povezave za dostop do vasi. Zadnjih 580m v občini Kobarid je potrebno le označiti s
prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.
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Slika 28-prikaz skupne dolžine 6.pododseka
(svetlo modra 6.pododsek)

Slika 29- začetek 6.pododseka
(konec JP 518111)
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možnost nadaljevanja proti Kobaridu
brv čez Sočo

konec
6.pododseka

Slika 30-konec 6.pododseka (občina Kobarid Trnovo ob Soči)
Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Na območju bo potrebno sanirati obstoječe in eventuelno
predvideti nove podporne in oporne konstrukcije. Urediti bo potrebno prehode hudourniških
korit.
Trasa predvidene kolesarske povezave v 6.pododseku je nekako predvidena tudi kot trasa
izgradnje kablovoda RTP Kobarid-RP Bovec. V ta namen je podpisan sporazum o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda in ureditve kolesarske
povezave med Elektro Primorska d.d., Nova gorica, Občino Bovec in Občino Kobarid.
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Slika 31-makadamska pot

Slika 33-makadamska pot

Slika 32-makadamska pot

Slika 34-makadamska pot

2.ODSEK: (Trenta) oz. Soča (začetek naselja) - Bovec:
1.pododsek Trenta-Soča (začetek naselja pri kampu Korita)
»Ta odsek ni predmet prijave za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev, temveč je samo
možna medkrajevna povezava od Trente do Soče (začetek naselja pri kampu Korita«
2.pododsek Soča (začetek naselja pri kampu Korita)-Mišja vas
3.pododsek Mišja vas- R1-206/1029 (Trenta-Bovec v km 16,940)
4.pododsek R1-206/1029 (Trenta-Bovec od km 16,809 do km 18,807)
5.pododsek R1-206/1029 (Trenta-Bovec v km 18,807)-Jablanca
6.pododsek Jablanca-Čezsoča (most Slatenik)
7.pododsek Čezsoča (most Slatenik)-Čezsoča (most čez Sočo)
8.pododsek Čezsoča- Bovec»obvoznica«(v km 2,115)
9.pododsek Bovec»obvoznica«-Žaga od km 2,115 do km 1,903
10.pododsek Bovec »obvoznica«(v km 1,903)-Trg
8., 9. in 10.pododsek so obdelani v 1. odseku kot 3., 2. in 1.podpodsek, zato se v 2.odseku
ne obravnavajo.
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Skupna dolžina 2.odseka (brez 1., 8., 9. in 10.pododseka) znaša 14587m, od tega je
1998m trase gradbeno urejene in je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za
ustrezno in varno vodenje kolesarjev, 12589m trase pa je potrebno še primerno urediti.
1.pododsek Trenta- Soča (začetek naselja pri kampu Korita)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 1.pododseku poteka od Trente do Soče (začetek
naselja pri kampu Korita) po kategorizirani državni regionalni cesti R1-206/1029 TrentaBovec od km 4,150 do km 11,493 (začetek oz. priključek 2.pododseka). Skupna dolžina
1.pododseka znaša 7375m in ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za
ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 35-prikaz skupne dolžine 1.pododseka
(rdeča 1.pododsek državna cesta)

Slika 36-začetek 1.pododseka(km 4,150)

Slika 37-konec 1.pododseka(km 11,493)

2.pododsek Soča (začetek naselja pri kampu Korita)-Mišja vas
Trasa predvidene kolesarske povezave v 2.pododseku se prične v Soči (začetek naselja pri
kampu Korita) na priključku z državno regionalno cesto R1-206/1029 Trenta-Bovec v km
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11,493 levo. Predstavlja nadaljevanje pododseka 1. Poteka po kategoriziranih poteh in
sicer najprej po javni poti JP 518322 Soča-Log, nato pa po javni poti JP 518321 Soča-Mišja
vas. Zaključi se na priključku z lokalno cesto LC 018021 Soča-Lepena. Na začetku prve
javne poti v dolžini cca.760m (do priključka gozdne poti št.011102 Soča-Vrsnik-Skala) je
cesta asfaltna širine 3.0-3.5m z obojestranskimi bankinami. Prav tako je cesta asfaltna
širine cca.2.5m tudi na zaključku pododseka-zadnjih cca.130m. Ostalo pa poteka po že
delno urejeni makadamski poti širine 2.0 do 2.20m. Na asfaltnem delu cesta prečka reko
Sočo in potok Vrsnica. Obe premostitvi sta izvedeni v ustrezni širini. Na asfaltnem vozišču
je prisotnih precej mrežastih razpok, lokalno pa se pojavljajo tudi posedki vozišča. Bankine
so ponekod preozke in neurejene. Prisotne so tudi oporne konstrukcije. Skupna dolžina
2.pododseka znaša 4325m.

Slika 38-prikaz skupne dolžine 2.pododseka
(vijola 2.pododsek)

Slika 39- začetek 2.pododseka
(priključek v km 11,493 levo)

Slika 40-konec 2. pododseka
(priključek na LC 018021)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Prav tako je potrebno ustrezno urediti makadamske bankine. Posedke in dotrajane
voziščne konstrukcije je potrebno ustrezno sanirati (preplastitev). Na posameznih odsekih
je potrebno ustrezno sanirati tudi makadamsko podlago in urediti primerno voziščno
konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno postavitev varnostnih ograj. Na
območju bodo eventuelno potrebne nove podporne in oporne konstrukcije.
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Slika 41-premostitveni objekt čez Sočo

Slika 43-asfaltno vozišče

Slika 45-makadamsko vozišče

Slika 42-premostitveni objekt čez Vrsnico

Slika 44-prehod na makadam

Slika 46-makadamsko vozišče
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Slika 47-makadamsko vozišče

Slika 48-konec 2.pododseka
(priključek na LC 018021)

3.pododsek Mišja vas- R1-206/1029 (Trenta-Bovec v km 16,809)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 3.pododseku se prične v Mišji vasi na priključku
2.pododseka na lokalno cesto LC 018021 Soča-Lepena. V bistvu torej poteka najprej po
kategorizirani asfaltni lokalni cesti LC 018021 Soča-Lepena v dolžini 924m (do cca.kampa
Klin), povprečna širina ceste znaša 4.0m, kjer se nato nadaljuje preko obstoječega
premostitvenega objekta širine cca.2.20m (asfaltno vozišče) čez potok Lepenca. Ta
premostitev bo predstavljala dejansko lokalno zožitev trase kolesarske povezave. Naprej se
kolesarska povezava nadaljuje po nekategorizirani trasi, delno po makadamski poti
povprečne širine 1.8-2.0m, delno po pešpoti povprečne širine 1.0-1.30m ter delno tudi po
travniku (kolovoz) širine 1.80m. Trasa poteka po levem bregu reke Soče. Zaključek
pododseka predstavlja obstoječa viseča brv širine 1.0m čez reko Sočo s priključkom na
državno regionalno cesto R1-206/1029 Trenta-Bovec v km 16,809. Ta premostitev bo
predstavljala dejansko lokalno zožitev trase kolesarske povezave.
Na asfaltnem vozišču je prisotnih precej mrežastih razpok, lokalno pa se pojavljajo tudi
posedki vozišča. Bankine so ponekod preozke in neurejene. Prisotne so tudi oporne
konstrukcije. Skupna dolžina 3.pododseka znaša 3374m.

Slika 49-prikaz skupne dolžine 3.pododseka
(svetlo modra 3.pododsek)
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Slika 50- začetek 3.pododseka
(priključek na LC 018021)

Slika 51-konec 3. pododseka
(priključek v km 16,809)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Prav tako je potrebno ustrezno urediti makadamske bankine. Posedke in dotrajane
voziščne konstrukcije je potrebno ustrezno sanirati (preplastitev). Na posameznih odsekih
je potrebno ustrezno sanirati tudi makadamsko podlago in urediti primerno voziščno
konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno postavitev varnostnih ograj. Na
območju razširitev bodo eventuelno potrebne nove podporne in oporne konstrukcije.

Slika 52-začetek 3.pododseka

Slika 54-premostitveni objekt čez Lepenco

Slika 53-dotrajano asfaltno vozišče

Slika 55-premostitveni objekt čez Lepenco
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Slika 56-makadamsko vozišče

Slika 58-čez travnik

Slika 60-pešpot

Slika 57-makadamsko vozišče

Slika 59-peš pot

Slika 61-viseča brv čez Sočo (na koncu)
(pred priključkom v km 16,809)
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4.pododsek R1-206/1029 (Trenta-Bovec od km 16,809 do km v km 18,807)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 4.pododseku poteka po kategorizirani državni
regionalni cesti R1-206/1029 Trenta-Bovec od km 16,809 (zaključek oz. priključek
3.pododseka) do km 18,807 (začetek oz. priključek 5.pododseka). Skupna dolžina
4.pododseka znaša 1998m in ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za
ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 62-prikaz skupne dolžine 4.pododseka
(rdeča 4.pododsek državna cesta)

Slika 63-začetek 4.pododseka(km 16,809)

Slika 64-konec 4.pododseka(km 18,807)

5.pododsek R1-206/1029 (Trenta-Bovec v km 18,807)-Jablanca
Trasa predvidene kolesarske povezave v 5.pododseku se prične na priključku z državno
regionalno cesto R1-206/1029 Trenta-Bovec v km 18,807 levo in poteka po
nekategoriziranih poteh. Začetek predstavlja dejansko prehod čez obstoječi premostitveni
objekt širine cca.2.5m čez reko Sočo. Naprej se kolesarska povezava nadaljuje po delno
utrjeni makadamski poti povprečne širine 2.0-2.5m po levem bregu reke Soče. Zaključi se v
Jablanci s priključkom na javno pot JP 518201 Čezsoča-Jablanca. Skupna dolžina
5.pododseka znaša 1850m.
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Slika 65-prikaz skupne dolžine 5.pododseka
(zelena 5.pododsek)

Slika 66- začetek 5.pododseka
(priključek v km 18,807)

Slika 67-konec 5. pododseka
(priključek na JP 518201)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Na območju bodo eventuelno potrebne nove podporne in
oporne konstrukcije.
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Slika 68-premostitveni objekt čez Sočo

Slika 70-makadamsko vozišče

Slika 69-makadamsko vozišče

Slika 71-makadamsko vozišče

Slika 72-priključek na JP 518201
6.pododsek Jablanca-Čezsoča (most Slatenik)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 6.pododseku se prične v Jablanci na priključku
5.pododseka na javno pot JP 518201 Čezsoča-Jablanca. Zaključi se v Čezsoči pri mostu
Slatenik, kjer se nahaja makadamski priključek poti, ki pelje ob oz. vzporedno s strugo reke
Soče. Poteka po obstoječi kategorizirani javni poti, ki je asfaltna povprečne širine 3.0-3.5m
z obojestranskimi bankinami. Na asfaltnem vozišču je prisotnih precej mrežastih razpok,
lokalno pa se pojavljajo tudi posedki vozišča. Bankine so ponekod preozke in neurejene.
Posamezni odseki ceste so že obnovljeni in na novo poasfaltirani. Prisotne so manjše
podporne konstrukcije in krajši premostitveni objekti vizualno v dobrem stanju. Skupna
dolžina 6.pododseka znaša 2160m.
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Slika 73-prikaz skupne dolžine 6.pododseka
(vijola 6.pododsek)

Slika 74- začetek 6.pododseka
(priključek na JP 518201)

Slika 75-konec 6.pododseka
(most Slatenik)

Širina ceste je ustrezna. Posamezni odseki ceste so že obnovljeni in na novo poasfaltirani.
Še vedno so prisotni odseki, ki jih je potrebno ustrezno sanirati ter vozišče na novo
preplastiti. Prav tako je potrebno ustrezno urediti makadamske bankine. Območja
obstoječih prepustov (prisotnost podpornih konstrukcij) niso zavarovana. Obvezno preveriti
varnost brežin in eventuelno postavitev varnostnih ograj.
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Slika 76-priključek na JP 518201(začetek)

Slika 78-obst.podporna konstrukcija
(območje obst.prepusta ni zavarovano)

Slika 80-obst.podporna konstrukcija
(ni zavarovanja)

Slika 77-posedek asfaltnega vozišča

Slika 79-obst.podporna konstrukcija
(območje obst.prepusta ni zavarovano)

Slika 81-posedek asf.vozišča,
porušena bankina
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Slika 82-most Slatenik, priključek makadamske poti
7.pododsek Čezsoča (most Slatenik)-Čezsoča (most čez Sočo)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 7.pododseku se prične na makadamskem
priključku na javno pot JP 518201 Čezsoča-Jablanca v neposredni bližini mosta Slatenik
Poteka po že delno urejeni nekategorizirani makadamski poti po levem obrežju reke Soče.
Makadamska pot je povprečne širine 3.00 do 3.20m z obojestranskimi možnimi bankinami.
Zaključi se na priključku na LC 018011 Bovec-Čezsoča-Boka v neposredni bližini mosta
čez reko Sočo. Skupna dolžina 7.pododseka znaša 880m.

Slika 83-prikaz skupne dolžine 7.pododseka
(svetlo modra 7.pododsek)
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Slika 84- začetek 7.pododseka
(območje mostu Slatenik)

Slika 85-konec 7.pododseka
(območje mostu čez Sočo)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti eventuelno postavitev varnostnih
ograj. Glede na to, da trasa poteka ob strugi reke Soče ustrezno preveriti poplavno
ogroženost umestitve trase kolesarske povezave.

Slika 86- makadamski priključek
(območje mostu Slatenik)

Slika 87-makadamsko vozišče
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Slika 88- makadamsko vozišče

Slika 89-makadamsko vozišče

Slika 90- makadamsko vozišče

Slika 91- makadamski priključek
(območje mostu čez reko Sočo)

8., 9. in 10.pododsek so obdelani v 1. odseku kot 3., 2. in 1.podpodsek, zato se v 2.odseku
ne obravnavajo.
3.ODSEK: Log pod Mangartom - Bovec:
1.pododsek Log pod Mangartom-R1-203/1002 (Predel-Bovec km 9,050)
2.pododsek R1-203/1002 (Predel-Bovec od km 9,050 do km 9,105)
3.pododsek Možnica
4.pododsek R1-203/1002 (Predel-Bovec od km 10,570 do km 13,050)
5.pododsek Kluže
6.pododsek R1-203/1002 (Predel-Bovec od km 14,695 do km 14,765)
7.pododsek Ravni Laz
8.pododsek R1-203/1003 (Bovec »obvoznica od km 0,227 do km 0,893)
9.pododsek Mala vas
10.pododsek Mala vas-Trg Bovec
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Skupna dolžina 1.odseka znaša 13411m, od tega je 3811m trase gradbeno urejene in je
potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev,
9600m trase pa je potrebno še primerno urediti.
1.pododsek Log pod Mangartom-R1-203/1002 (Predel-Bovec km 9,050)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 1.pododseku se prične v naselju Log pod
Mangartom (Zgornji Log) na asfaltnem priključku z državno regionalno cesto R1-203/1002
Predel-Bovec v km 6,715 levo, v neposredni bližini mosta čez reko Koritnico. Poteka po že
delno urejeni nekategorizirani makadamski poti po desnem obrežju reke Koritnice, na
utrjenem nasipu po sanaciji podora. Makadamska pot je povprečne širine 2.50 do 2.80m z
obojestranskimi možnimi bankinami. Zaključi se ponovno na priključku z državno regionalno
cesto R1-203/1002 Predel-Bovec v km 9,050 levo. Skupna dolžina 1.pododseka znaša
2900m.

Slika 92-prikaz skupne dolžine 1.pododseka
(modra 1.pododsek)

Slika 93-začetek 1.pododseka
(priključek v km 6,715 levo)

Slika 94-konec 1.pododseka
(priključek v km 9,050 levo)
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Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Glede na to, da trasa poteka ob strugi reke Koritnice ustrezno
preveriti poplavno ogroženost umestitve trase kolesarske povezave.

Slika 95-začetek 1.pododseka

Slika 96-makadamska pot

Slika 97-makadamska pot

Slika 98-makadamska pot

Slika 99-makadamska pot

Slika 100-konec 1.pododseka

2.pododsek R1-203/1002(Predel-Bovec od km 9,050 do km 9,105)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 2.pododseku poteka po kategorizirani državni
regionalni cesti R1-203/1002 Predel-Bovec od km 9,050 (zaključek oz. priključek
1.pododseka) do km 9,105 (začetek oz. priključek 3.pododseka). Skupna dolžina

Stran 28/59

2.pododseka znaša 55m in ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno
in varno vodenje kolesarjev.

Slika 101-prikaz skupne dolžine 2.pododseka
(rdeča 2.pododsek državna cesta)

Slika 102-začetek 2.pododseka(km 9,050)

Slika 103-konec 2.pododseka(km 9,105)

3.pododsek Možnica
Trasa predvidene kolesarske povezave v 3.pododseku se prične na asfaltnem priključku z
državno regionalno cesto R1-203/1002 Predel-Bovec v km 9,105 desno v neposredni bližini
brvi čez reko Koritnico. Predstavlja nadaljevanje krajšega pododseka 2 (po državni cesti).
Pretežno poteka po že delno urejeni nekategorizirani gozdni makadamski poti (št. gozdne
ceste 011202) po desni strani reke Koritnice, delno pa poteka po pešpoti. Makadamska pot
je povprečne širine 2.50m z obojestranskimi možnimi bankinami, pešpot pa je povprečne
širine 1.0 do 2.0m, ponekod tudi ožja. Del trase poteka tudi čez travnik. Proti koncu prečka
trasa obstoječo brv širine cca.2.0m čez reko Koritnico, ki bo predstavljala lokalno zožitev
kolesarske povezave. Na trasi so prisotne tudi oporne in podporne konstrukcije vizuelno v
dobrem stanju. Zaključi se ponovno na asfaltnem priključku z državno regionalno cesto R1203/1002 Predel-Bovec v km 10,570 desno. Skupna dolžina 3.pododseka znaša 2950m.
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Slika 103-prikaz skupne dolžine 3.pododseka
(zeleno 3.pododsek)

Slika 104-začetek 3.pododseka
(priključek v km 9,105 desno)

Slika 105-konec 3.pododseka
(priključek v km 10,570 desno)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Na območju pešpoti, kjer bo potrebna razširitev se pričakuje
tudi potrebo po opornih in podpornih konstrukcijah. Dva odseka sta za kolesarsko povezavo
precej strma, zato se eventuelno predvidi ublažitev s traso v obliki serpentine.

Stran 30/59

Slika 106-začetek 2.pododseka

Slika 108-makadamska pot

Slika 110-trenutna signalizacija

Slika 112-makadamska pot (zablatana)

Slika 107-makadamska pot

Slika 109-makadamska pot

Slika 111-makadamska pot

Slika 113-območje pešpoti
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Slika 114-območje pešpoti

Slika 115-območje pešpoti)

Slika 116- čez travnik

Slika 117-območje pešpoti

Slika 118-območje pešpoti

Slika 119-območje pešpoti

Slika 120-brv čez reko Koritnico
Pododsek Možnica je sicer možno speljati še po drugi varianti, vendar je le-ta precej
zahtevnejša od predstavljene, zato se jo je opustilo. Precej težaven bi bil prehod preko
plazišča.
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4.pododsek R1-203/1002(Predel-Bovec od km 10,570 do km 13,050)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 4.pododseku poteka po kategorizirani državni
regionalni cesti R1-203/1002 Predel-Bovec od km 10,570 (zaključek oz. priključek
3.pododseka) do km 13,050 (začetek oz. priključek 5.pododseka). Skupna dolžina
4.pododseka znaša 2480m in ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za
ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 121-prikaz skupne dolžine 4.pododseka
(rdeča 4.pododsek državna cesta)

Slika 122-začetek 4.pododseka(km 10,570)

Slika 123-konec 4.pododseka(km 13,050)

5.pododsek Kluže
Trasa predvidene kolesarske povezave v 5.pododseku se prične na priključku z državno
regionalno cesto R1-203/1002 Predel-Bovec v km 13,050 (za trdnjavo Kluže) levo kot
nadaljevanje pododseka 4. in sicer na začetku kot nekategorizirana stopničasta pešpot,
nato pa kot zelo strma vse do bližine struge, kjer se nato precej izravna. Danes pešpot služi
predvsem kajakašem za dostop do struge reke Koritnice. Pešpot je širine od 1.0 do 1.2m in
dolžine cca.1250m. Ob izteku se pešpot naveže oz. priključi na kategorizirano občinsko
javno pot JP 518281 Kluže-Kukč-Koritnica, ki je dejansko od tu naprej trasa predvidene
kolesarske povezave. Pot je makadamska, v dobrem stanju, mestoma potrebna manjših
ureditev, dolžine 1100m in širine cca.2.5m. Kolesarska povezava tega pododseka poteka v
celoti po desnem bregu reke Koritnice. Zaključi se ponovno na asfaltnem priključku z
državno regionalno cesto R1-203/1002 Predel-Bovec v km 14,695 levo. Skupna dolžina
torej znaša 2400m.
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Slika 124-prikaz skupne dolžine 5.pododseka
(svetlo modra 5.pododsek)

Slika 125- začetek 5.pododseka
(priključek v km 13,050 levo)

Slika 126- konec 5.pododseka
(priključek v km 14,695 levo)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Na območju pešpoti, kjer bo potrebna razširitev se pričakuje
tudi potrebo po opornih in podpornih konstrukcijah. Začetni del pododseka je za kolesarsko
povezavo precej strm, zato se eventuelno predvidi ublažitev s traso v obliki serpentine. Na
tem delu bo zaradi manjšega pritoka, ki prečka predvideno kolesarsko povezavo potrebna
krajša premostitev – ocenjeno kot nezahteven objekt (brv razpetine cca.4.0m), za kar bo
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt.

Stran 34/59

Slika 127-začetek 5.pododseka

Slika 128-stopničasta pešpot

Slika 129-strma pešpot

Slika 130-izravnana pešpot

Slika 131-priklop pešpoti na JP 518281

Slika 132-konec 5.pododseka

6.pododsek R1-203/1002(Predel-Bovec od km 14,695 do km 14,765)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 6.pododseku poteka po državni regionalni cesti
R1-203/1002 Predel-Bovec od km 14,695 (zaključek oz. priključek 5.pododseka) do km
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14,765 (začetek oz. priključek 7.pododseka). Skupna dolžina 6.pododseka znaša 70m in ga
je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 133-prikaz skupne dolžine 6.pododseka
(rdeča 6.pododsek državna cesta)

Slika 134-začetek 6.pododseka(km 14,695)

Slika 135-konec 6.pododseka(km 14,765)

7.pododsek Ravni Laz
Trasa predvidene kolesarske povezave v 7.pododseku se prične na priključku z državno
regionalno cesto R1-203/1002 Predel-Bovec v km 14,765 desno. Predstavlja nadaljevanje
pododseka 6. Na začetku in po večini poteka po že delno urejeni nekategorizirani
makadamski poti širine 2.0 do 2.20m, nato se priključi in poteka po kategorizirani javni poti
JP 518271 Breg-Ravni Laz ter se na koncu priključi na državno regionalno cesto R1203/1003 Bovec »obvoznica« v km 0,227 desno. Vozišče javne poti je širine 2.50 do 2.60m
in je betonsko, delno dotrajano. Skupna dolžina 7.pododseka znaša 620m.
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Slika 136- prikaz skupne dolžine 7.pododseka
(rumena 7.pododsek)

Slika 137- začetek 7.pododseka
(priključek v km 14,765 desno)

Slika 138-konec 7. pododseka
(priključek v km 0,227)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj. Obvezno preveriti ustreznost betonskega vozišče na JP.
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Slika 139-začetek 7.pododseka

Slika 141- priklop na JP 518271 Breg-R.Laz

Slika 140-gozdna makadamska pot

Slika 141-JP betonsko vozišče

Slika 142-JP asfaltno vozišče
(območje priključka na državno cesto)
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8.pododsek R1-203/1003(Bovec »obvoznica« od km 0,227 do km 0,893)
Trasa predvidene kolesarske povezave v 8.pododseku poteka po državni regionalni cesti
R1-203/1003 Bovec »obvoznica« od km 0,227 (zaključek oz. priključek 7.pododseka) do
km 0,893 (začetek oz. priključek 9.pododseka). Skupna dolžina 8.pododseka znaša 666m
in ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje
kolesarjev.

Slika 143- prikaz skupne dolžine 8.pododseka
(rdeča 8.pododsek državna cesta)

Slika 144- začetek 8.pododseka
(priključek v km 0,227 desno)

Slika 145-konec 8. pododseka
(priključek v km 0,893)

9.pododsek Mala vas
Trasa predvidene kolesarske povezave v 9.pododseku se prične na priključku z državno
regionalno cesto R1-203/1003 Bovec »obvoznica« v km 0,893 desno. Predstavlja
nadaljevanje pododseka 8. Na začetku in po večini poteka po že delno urejeni
nekategorizirani makadamski poti širine 2.0 do 2.40m ter se naprej nadaljuje po pešpoti
delno makadamski delno po travnikih širine 1.0 do 1.5m. Zadnji del trase v dolžini cca. do
100m predstavlja ožino (utrjena steza širine 0.5m) z možnostjo razširitve na max.1.50m.
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Zaključi se s priključkom na javno pot JP 0518421 Mala Vas. Skupna dolžina 9.pododseka
znaša 730m.
Za prečkanje hudournika se uporabi obstoječ premostitveni objekt širine cca.2.5m.

Slika 146- prikaz skupne dolžine 9.pododseka
(modra 8.pododsek)

Slika 147- začetek 9.pododseka
(priključek v km 0,893 desno)

Slika 148-konec 9. pododseka
(priključek na JP 0518421)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti eventuelno postavitev varnostnih
ograj.
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Slika 149-začetek 9.pododseka

Slika 151-makadamsko vozišče

Slika 153-območje pešpoti

Slika 150-makadamsko vozišče

Slika 152-urejen prehod čez hudournik

Slika 154-območje peš poti
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Slika 155-pešpot-območje priklopa na JP 0518421
10.pododsek Mala vas-Trg Bovec
Trasa predvidene kolesarske povezave v 10.pododseku poteka po kategoriziranih asfaltnih
občinskih cestah. Začetek je na javni poti JP 0518421 Mala vas, nato se naprej nadaljuje
po krajevni cesti LK 019831 Mala vas in po zbirni krajevni cesti LZ 019071 Mala vas-Dvor,
ki pelje skozi center. Skupna dolžina 10.pododseka znaša 540m in ga je potrebno le
označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.

Slika 156- prikaz skupne dolžine 10.pododseka
(zelena 10.pododsek)

Slika 157-začetek 10. Pododseka
(JP 0518421)

Slika 158-konec 10. pododseka
(Trg-center Bovec)
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4.ODSEK: Krožna pot Bovec-Bovec (povezava predhodnih odsekov)
Krožna pot Bovec-Bovec je relacija Trg v Bovcu-obvoznica-Čezsoča-Jablanca-most
čez reko Sočo pri Kršovcu-Kal Koritnica-most čez Koritnico pri Kukču-Ravni laz-Mala vasTrg v Bovcu. Navedena krožna pot dejansko povezuje predhodne tri odseke, dodatna je le
relacija od mostu čez reko Sočo pri Kršovcu-Kal Koritnica-most čez Koritnico pri Kukču.
Trasa torej poteka po posameznih pododsekih:
• 1., 2. in 3.pododsek iz 1.odseka
• 7., 6. in 5.pododsek iz 2.odseka
• Dodatna relacija:
o pododsek a. most Kršovc
o pododsek b. R1-206/1029 (Trenta-Bovec od km 19,467 do km 20,227)
o pododsek c. Kal Koritnica
o pododsek d. Kal Koritnica-most Kukč
• 5., 6., 7., 8., 9. in 10.pododsek iz 3.odseka
Skupna dolžina 4.odseka (dodatna relacija) znaša 4328m, od tega je 1440m trase
gradbeno urejene in je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno
vodenje kolesarjev, 2888m trase pa je potrebno še primerno urediti.
Pododsek a. Most Kršovc
Trasa predvidene kolesarske povezave v pododseku a. se prične cca.40m pred mostom
Kršovc z odcepom iz 5.pododseka (2.odsek Trenta-Bovec) ter se preko mosta nadaljuje do
priključka na državno cesto R1-206/1029 Trenta-Bovec v km 19,467. Do mosta je urejena
makadamska pot širine 2.40m, priključek na državno cesto pa je asfaltiran. Prav tako je
asfaltirano vozišče tud na mostu in je širine 2.75m. Skupna dolžina pododseka a. znaša
90m.

Slika 159- prikaz skupne dolžine pododseka a.
(modra pododsek a.)
Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
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urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti eventuelno postavitev varnostnih
ograj. Most ostaja obstoječ.

Slika 160-makadamska pot
pred mostom

Slika 161-most Kršovc
(asfaltno vozišče)

Slika 162-priključek na državno cesto (km 19,467)
Pododsek b. R1-206/1029 (Trenta-Bovec od km 19,467 do km 20,227)
Trasa predvidene kolesarske povezave v pododseku b. poteka po državni regionalni cesti
R1-206/1029 Trenta-Bovec od km 19,467 (zaključek oz. priključek pododseka a.) do km
20,227 (začetek oz. priključek pododseka c.). Skupna dolžina pododseka b. znaša 760m in
ga je potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.
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Slika 163- prikaz skupne dolžine pododseka b.
(rdeča pododsek b.)

Slika 164-začetek pododseka b.(km 19,467)

Slika 165-konec pododseka b.(km 20,227)

Pododsek c. Kal Koritnica
Trasa predvidene kolesarske povezave v pododseku c. poteka po občinskih javnih poteh.
Začetek je na JP 518291 Kal Koritnica na priključku z državno regionalno cesto R1206/1029 Trenta-Bovec v km 20,227 desno, naprej pa se nadaljuje po JP 518311 Koritnica
28-32, JP 518301 Koritnica 8-15 in se zaključi na JP 518281 Kluže-Kukč-Koritnica nad
vasjo ob zaključku asfaltirane poti. Skupna dolžina pododseka c. znaša 680m in ga je
potrebno le označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev.
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Slika 166- prikaz skupne dolžine pododseka c.
(zelena pododsek b.)

Slika 167-začetek pododseka c.(km 19,467)

Slika 168-konec pododseka c.(konec asf.)

Pododsek d. Kal Koritnica-Most Kukč
Trasa predvidene kolesarske povezave v pododseku d. se prične v Kal Koritnici kot
nadaljevanje pododseka c. od zaključka asfalta naprej po makadamski poti. V celoti poteka
po občinski javni poti JP 518281 Kluže-Kukč-Koritnica. Zaključi pa se takoj za mostom s
priklopom na 5.pododsek (3.odsek Log pod Mangartom-Bovec). Pot je skoraj v celoti utrjen
makadam, delno tudi travnata kolovozna pot širine 2.20-2.40m z obojestranskimi možnimi
bankinami. Most je leseno popoden in je širine2.25m. Skupna dolžina pododseka d. znaša
2798m.
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Slika 169- prikaz skupne dolžine pododseka d.
(rumena pododsek d.)

Slika 170-začetek pododseka d.
(JP 518281 konec asfalta)

Slika 171-konec pododseka d.
(priklop na 5.pododsek-3.odseka)

Širine ceste bo potrebno preveriti na celotni dolžini in po potrebi razširiti na normalni prečni
prerez. Na posameznih odsekih je potrebno ustrezno sanirati makadamsko podlago in
urediti primerno voziščno konstrukcijo. Obvezno preveriti varnost brežin in eventuelno
postavitev varnostnih ograj.

Slika 172-makadamsko vozišče

Slika 173-makadamsko vozišče
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Slika 174-travnat kolovoz

Slika 175-makadamsko vozišče

Slika 176-travnat kolovoz

Slika 177-travnat kolovoz

priklop

Slika 178-most Kukč

5.pododsek
(3.odseka)

Slika 179-priklop na 5.odsek (3.odseka)
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Na vseh štirih predvidenih odsekih je potrebno umestiti tudi počivališča ( v dogovoru z
naročnikom), kjer se bodo kolesarji lahko ustavili in odpočili (priporočljivo na vrh strmejših
klancev). Priporočljivo pa je tudi postavitev informacijskih tabel.

2.0 PREDLOG REŠITVE

Za ureditev kolesarske povezave mora projektant ob upoštevanju 5.člena Pravilnika o
projektiranju cest izdelati najprej IZP in pridobiti ustrezne projektne pogoje.
Na podlagi že delno pripravljene projektne dokumentacije in terenskega ogleda se
predlaga, da se kolesarska povezava obdela skladno z opisom predvidene trase.
Obravnavano območje se nahaja v širšem zavarovanem območju Slovenije in sicer v
Triglavskem narodnem parku, kar pomeni, da bo potrebno vse rešitve glede izvedbe
kolesarskih povezav ustrezno uskladiti z veljavno zakonodajo na tem področju.
Projektant mora na podlagi preučitve projektnih in prostorskih pogojev ter prometnovarnostnih pogojev investitorju predlagati optimalno rešitev, vključno s preučitvijo
gradbeno-tehničnih, prometno-ekonomskih in okoljskih parametrov.
V primeru, da se predlagan odsek kolesarske trase izkaže kot neprimeren in neizvedljiv
mora projektant obdelati alternativno varianto.
Po s strani projektanta, predlagane optimalne ureditve kolesarske povezave ter po potrditvi
naročnika, mora projektant izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI projektne
dokumentacije oz. za nezahteven premostitveni objekt najprej projektno dokumentacijo za
pridobitev GD za nezahteven objekt in nato PZI projektno dokumentacijo. Projektna rešitev
mora ob umestitvi in ureditvi kolesarske povezave na nivoju PZI obravnavati in urediti še:
• Vse tangirane priključke na trasi kolesarske povezave
• Odvodnjavanje
• Podporne in oporne konstrukcije
• Vse prisotne komunalne vode
• Ureditev prepustov
• Ureditev voziščne konstrukcije
• Ureditev cestne razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo (za kolesarske
povezave)
• Ureditev počivališč s predvideno opremo (klopi, koši za smeti, mize, nasloni za
kolesa, pitniki…..)
• Ureditev prometne signalizacije in opreme
-premostitvene konstrukcije
Na trasi kolesarske povezave je predviden en nov nezahteven premostitveni objekt čez
manjši pritok (1.odsek, 5.pododsek Kluže). To je ocenjeno, lahko pa bo potrebna večja
razpetina in bo objekt potem manj zahteven (obvezna prilagoditev tudi projektne
dokumentacije). Predhodno je obvezno pripraviti hidrološko-hidravlično študijo in geološkogeomehanske preizkave in poročilo s predlogi temeljenja.
-ograje
Oblikovanje ograj naj sledi že uveljavljenim rešitvam na kolesarskih povezavah po dolini
Soče in Koritnice.
-podporne in oporne konstrukcije
Za nove je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij, ki mora vsebovati:
• Geološko geomehanske preizkave
• Geološko-geomehanski elaborat s predlogi temeljenja
Stran 49/59

• Statično analizo z dimenzioniranjem objekta
Na lokacijah novih podpornih in opornih konstrukcij se izvede geološko geomehanske
preizkave, na podlagi katerih se izdela geološko geomehanski elaborat s predlogi
temeljenja in izbire tipov podpornih in opornih konstrukcij za varovanje vkopnih in nasipnih
brežin.
Pri izbiri tipov konstrukcij je potrebno preveriti več variant, kot so AB konstrukcije, kamnite
zložbe, kašte, armirana zemljina…
Za obstoječe podporne in oporne konstrukcije je potrebno izdelati načrt gradbenih
konstrukcij, ki mora vsebovati:
• Poročilo o pregledu obsega poškodb
• Inženirsko geološki pregled terena
• Statično presojo nosilnosti objekta
• Skladno s načinom vodenja kolesarjev preko objekta sanirati ali
rekonstruirati objekt
-hidrologija
Na podlagi proučitve obstoječe hidrološke in vodnogospodarske dokumentacije ter ob
upoštevanju projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev mora projektant, če se izkaže
potreba izdelati hidrološko hidravlično študijo z oceno ogroženosti umestitve kolesarske
povezave.

3.0

OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

-obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija
Na tangiranem območju je razpoložljiva projektna dokumentacija:
• »Elaborat-postavitev prometne signalizacije za vodenje kolesarskih poti –
OZNAČITEV DKP SEVERNA PRIMORSKA«, št. elaborata 42/2018 MS, ki
ga je izdelalo podjetje ZMAS SI d.o.o. iz Dobove v juniju 2018

4.0

SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant naj upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju. V kolikor se med
projektiranjem spremenijo zakoni oz. pravilniki, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno
upoštevati.
Projektant mora pri izdelavi projekta upoštevati smernice za »rešitve« opredeljene v točki
2.0 te projektne naloge in upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog formata A4 (tekstualnega in
računskega značaja) ter oblikovanje glav risb, ki so podana v publikaciji:
• Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in
klasificiranje prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter
klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog.
Navodilo
je
dostopno
na
straneh
DRSI
na
naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

•

Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv DRSI
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila
projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne
dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
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Navodilo

je

dostopno

na

straneh

DRSI

na

naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

5.0

PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upoštevanju veljavne zakonodaje pri
projektiranju upoštevati tudi določitve prostorskih aktov na obravnavanem območju,
pridobiti in pri projektiranju upoštevati projektne pogoje in pridobiti vsa soglasja oz. mnenja.
V primeru, da izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
določila zakona oz. predpisa na osnovi katerega kaj zahteva…) je projektant dolžan
soglasodajalca pozvati, da jih dopolni.
Za odstopanje od Pravilnika je potrebno pridobiti soglasje ministra pristojnega za promet.
Zahtevam soglasodajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolžan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.
V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še
pravočasno pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.

6.0

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati.

7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE
7.1 Splošno
V PZI dokumentaciji je potrebno upoštevati projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne
prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in
tehničnimi specifikacijami. V primerih, kjer to ni mogoče, mora projektant naročnika obvestiti
ter rešitev utemeljiti in obrazložiti sleherno odstopanje od veljavne zakonodaje.
7.2 Podloge za projektiranje
Geodetski načrt v območju predvidene ureditve mora biti izdelan v ustreznem merilu in
mora zajeti širše območje. Opremljen mora biti s certifikatom geodetskega načrta.
Geodetski načrt mora vsebovati:
• Podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbeno inženirskih objektih, rabi zemljišč,
rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah
• Digitalni katastrski načrt je potrebno vpeti v geodetski posnetek
• Podatke o podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, cestne
razsvetljave

Stran 51/59

•

Podatke o zavarovanih objektih oz. zavarovanih delih objektov na podlagi predpisov
o kulturni dediščini (posebej označiti)
• Podatke o poplavnem območju v vplivnem območju posega
Na podlagi primerjave obstoječih digitalnih katastrskih načrtov (DKN), aerofotografije oz.
ortofoto (DOF), geodetskega načta in baze zemljiškokatastrskih točk (ZKtočk) (opomba:
vse navedeno zagotovi izdelovalec) je potrebno ugotoviti ali so podatki različnih vsebin
položajno usklajeni. V primeru neusklajenosti, mora geodetsko podjetje na geodetskem
načrtu podatke uskladiti tako, da izvede:
• Lokacijsko izboljšavo zemljiško katastrskega prikaza na podlagi transformacije in
izvedbe parcelacije na predvidenih gradbenih parcelah.
Geodetski načrt mora biti opremljen s podatki o reliefu, imeni vodotokov, ulic, hišnih številk,
javnih objektov, imeni BUS postajališč, bencinskih servisov, uvozov k objektom, komunalno
infrastrukturo, naravno in kulturno dediščino in drugo. Posneti je potrebno večje ovire na
cesti.
Izmeriti je potrebno vse odprtine obstoječih premostitvenih objektov (vtočni in iztočni del).
Obravnavano območje je potrebno obdelati v merilu M 1:250.
Prečne profile je potrebno posneti na razdalji 20m (po potrebi tudi manj) in to na trasi
obravnavane ceste in na vseh priključnih cestah, deviacijah do priključitve na obstoječe
stanje.
Obvezna je računalniška obdelava v okolju AutoCad.
-Območja kolesarskih povezav, ki so predvidena po že gradbeno urejenih kategoriziranih
državnih regionalnih cestah, občinskih lokalnih ter občinskih javnih poteh, bo potrebno le
označiti s prometno signalizacijo za ustrezno in varno vodenje kolesarjev. To označevanje
se lahko pripravi kar na orto foto (dof) podlagi – geodetski posnetek ni potreben.
Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti posameznih načrtov morajo biti navedeni
v vodilni mapi.
7.3 Smernice za projektiranje
Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upoštevati veljavni Pravilnik
o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
• V tehničnem poročilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki
so navedeni v določitvah prostorskih aktov:
o Naziv prostorskega akta, oz.aktov, ki veljajo na območju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitnih sprememb
o Zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem
redu, kot izhaja iz določitev prostorskih aktov
o Opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
• Ob upoštevanju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z
namenom pridobitve vseh potrebnih soglasij potrebno poiskati strokovno ustrezne
prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi
predpisi, smernicami in specifikacijami
• Potrebno je ustrezno rešiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upoštevajo naj
se minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoječa cesta nima
• V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih
komunalnih vodov. Vse potrebne prestavitve in zaščite komunalnih vodov je
potrebno ustrezno projektno obdelati
• V tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventuelna odstopanja od dopustnih in
uporabljenih tehničnih elementov
1. Geološko – geomehansko poročilo za potrebe dimenzioniranja voziščne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave podpornih in opornih konstrukcij,
nasipov, usekov, zavarovanj brežin, ipd.
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Z namenom ustrezne ureditve vozišča na območju obdelave pa tudi izvedbe temeljenja
premostitvenega objekta, podpornih in opornih konstrukcij je potrebno izdelati geološkogeomehansko poročilo ter Elaborat voziščne konstrukcije.
Pri tem posebno opozarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri čemer
mora kot dokaz dejanskih terenskih preizkav predložiti program terenskih meritev, podatke
o času, podatke o natančnih mikrolokacijah opravljanja meritev, fotodokumentacijo…
Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti prikazane tudi na primerni grafični podlagi.
Projektant mora naročniku v fazi izdelave z namenom izbire najugodnejše in ekonomsko
upravičene ureditve voziščne konstrukcije posredovati več možnih ukrepov oz. variant
ureditve voziščne konstrukcije.
2. Pokrovi jaškov v vozišču
V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se
nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati
jaške s fleksibilno ploščo.
3. Priključki
Na obravnavanem območju se celovito uredi vse cestne priključke v skladu z veljavno
zakonodajo.
4. Avtobusna postajališča
Na obravnavanem območju ni evidentiranih avtobusnih postajališč.
5. Ukrepi za umirjanje prometa
V okviru območja ureditve je potrebno predvideti ustrezne naprave in ukrepe za umirjanje
prometa.
6. Cestna razsvetljava
Ureditev cestne razsvetljave v skladu z veljavno zakonodajo.
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).
7. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)
8. Odvodnjavanje
V območju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti
prikazano na ustrezni grafični podlogi.
Sistem odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode iz javnih cest.
9. Katastrski elaborat
- V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani lastniki. Katastrski
elaborat mora vsebovati oz. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela tangiranih parcel;
izdelati z EXCEL-om in predati na v el. obliki) prikazati naslednje rubrike:
-

zaporedna številka (1,2,3…)
parcelna številka
katastrska občina (številka in naziv)
priimek, ime in naslov lastnika, delež
šifra dejanske rabe
boniteta zemljišča
skupna površina parcele (v ha, a, m2)
potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča,
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-

-

-

-

-

-

potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve peščevih površin
potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih površin
potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča z obodnim
hodnikom in postajališčem
potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, meteorno
kanalizacijo, CR..
potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi začasnega odvzema (rampe, zatravitve,
deponije…)
ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen
odvzem…)

Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem
kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo
varovalnega pasu ceste, mejo DPN, meje občin, meje katastrskih občin, potek
komunalnih vodov (na območju posega in izven območja posega zaradi ceste), CR,
meteorno kanalizacijo… Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu
gradbene situacije.
Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vključno z
meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je
prikazati v tabeli tangiranih parcel kot začasen odvzem (poseg = dolžina x širina
začasnega izkopa). V opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti
odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. globina
izkopa za posamezni kom. vod.
V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno ločeno izdelati še:
o risbo načrt gradbenih parcel (načrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji
določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih
točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih
točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo
določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.
Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto
foto podlagi (podlage pridobi projektant) vključno s katastrsko situacijo,
gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi vodi… in
koordinate točk za izvedbo parcelacije.
Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naročnika v ustrezni obliki,
s čimer bo omogočeno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v
informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in ažurno
delovanje tega informacijskega sistema.
Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel
dokumentu:
Sifko – Šifra katastrske občine
Parcela – Parcelna številka
Pov. ceste – Površina za cesto (odkup ali služnost)
Pov. ploc – Površina za pločnik (odkup ali služnost)
Pov. avt.postaje – Površina avtobusne postaje (odkup ali služnost)
Pov. kol.steze – Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)
Vrsta zemljišča (prepis dejanske rabe iz zemljiškega katastra)
Boniteta (prepis bonitete iz zemljiškega katastra)
TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase
Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli
Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli
Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami zemljišča (torej: dejanskimi rabami)
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljišča. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost
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zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske
občine in isto parcelo.
Nadalje naj ima vsaka služnost za komunalne vode napisano dolžino ter širino
komunalnega voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za
odkup (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela
odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so
lahko vsi štirje atributi v eni vrstici.
Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost:
- Tip ID 1 – odkup
- Tip ID 2 – služnost
- Tip ID 3 – začasna služnost
- Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele
V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:
Sifko

2191

Parcela

607/7

Pov.

Pov.

Pov.

Pov.

Vrsta

ceste

pločnika

avtob.

kol.

zemljišča

postaje

steze

0

1

12

0

Zemljišče

Boniteta

Tip ID

Dolžina

Širina

voda

voda

0

0

1

0

pod stavbo
2191

825/29

260

0

0

0

Zemljišče

35

1

0

0

2191

825/29

120

0

0

0

Zemljišče

35

2

20

6

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj
vsebuje
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:
- podatkovni sloj meje gradbene parcele,
- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),
- podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).
Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e poštni naslov:
odkupi@lgb.si in inženirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu
te spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.
Pri novogradnji je pri pripravi katastrskega elaborata potrebno skladno s 3 d. členom
upoštevati spremembo namembnosti zemljišč in finančno nadomestilo le-tega ovrednotiti
v tabelarični obliki (v aktivni obliki dostaviti investitorju) in končen znesek upoštevati v
projektantskem predračunu, kot to predvideva sprememba zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C).
10. Varnostni načrt
Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in
predračunom.
11. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji
to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
12. Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
(Uradni list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje
emisije delcev z gradbišča.
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13. Popis del in predračunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del s predizmerami ter
projektantski predračun.
Celoten popis in projektantski predračun je v osnovi potrebno ločiti v skladu s 47. in 49.
členom Zakona o cestah.
V načrtu gradbenih konstrukcij je potrebno sanacijo obstoječega vozišča ločeno ovrednotiti
od ostalih stroškov. V ta namen je potrebno ločiti popis del s predizmerami in projektantski
predračun.
V načrtu cestne razsvetljave je potrebno ločiti stroške izvedbe NN priklopov od stroškov
razvoda cestne razsvetljave.
V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izdelati poseben del projektne dokumentacije
za izvedbo priključitve na nizko napetostno omrežje.
V popisu del s predizmerami in projektantskemu predračunu je potrebno prikazati tudi
oceno stroškov odkupa zemljišč, projektantskega in geomehanskega nadzora.
Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
V predračunu se navede datum veljavnosti cen.
14. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.
7.4 Planska doba
Plansko dobo se upošteva v skladu z veljavno zakonodajo.
7.5 Normalni prečni profil
Normalni prečni profil v skladu s predpisi o projektiranju cest.

8.0 RECENZIJA
•
•

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvode projektne dokumentacije.
Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naročnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s
stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
• Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne
dokumentacije.
• Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 1 izvod zgoščenke z digitalnim zapisom. Priložiti
mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije
in/ali naročnika.
• Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi načrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf,
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- Popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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9.0 ZAKLJUČEK
Vsebina projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.
Datum: oktober, 2018- DOPOLNITEV JUNIJ 2019
DOPOLNITEV JANUAR 2020
Izdelovalec projektne naloge:
Ime Priimek:
(podpis)
Mojca ČERNE, dipl.inž.grad.
GPIS Mojca ČERNE s.p.
Šempas 33c
5261 Šempas
Tel.: 040 216 261, e-mail: mojca.cerne@siol.net
Priloge:
• Pregledna situacija
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Opomba:
Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu z Zakonom
o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet
pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Občina Bovec (investitor projektne dokumentacije) predlaga Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo potrditev predlagane projektne naloge.
Datum:

Žig:

Ime in priimek (S TISKANIMI ČRKAMI)
Podpis:

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo se
s predlogom strinja:
Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad.
Liljana Herga, univ.dipl.inž.geol.
Jernej Pavlin, univ.dipl. inž. grad.

Datum potrditve:

Žig:
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Priloga - Pregledne situacije:
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