PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V
OBDOBJU OD LETA 2015 DO 2018
Zakon o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) predpisuje
zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet kot obvezno
gospodarsko javno službo. Graditev novih cest in vzdrževanje obstoječih cest je
vključeno tudi v Občinski razvojni program 2011 – 2025, kateri je bil sprejet na 11.
redni seji dne 27.10.2011 (v mandatu 2010 – 2014). V njem je vsebovan zbir
programov/projektov za realizacijo strateških ciljev s predvideno dinamiko, katera se
prilagaja dani ekonomski situaciji in trenutnim potrebam v občini Jesenice. Na
podlagi določil 11. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/2012)
Občinski svet Občine Jesenice, na predlog župana, sprejme plan graditve in
vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje
ter letna dinamika njihovega vzdrževanja. V začetku leta 2012 je bil sprejet Pravilnik
za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur. list RS, št. 7/2012), kateri velja tudi za lokalne ceste in objekte cest.
Prednost sprejetega pravilnika je možnost izvajanja posameznih del v sklopu
modernizacije brez gradbenega dovoljenja, saj je sprejet na podlagi Zakona o cestah
(Ur. list RS, št. 109/2010), v povezavi z zakonodajo s področja graditve objektov.
Pravilnik predpisuje tudi dokumentacijo in posamezne postopke za izvedbo del. V
veljavi je tudi Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), kateri
predpisuje minimalne projektno-tehnične elemente in minimalne pogoje za ureditev
avtobusnih postajališč na javnih cestah, in ga uporabljamo predvsem pri izvedbi
novih postajališč in pri investicijsko vzdrževalnih delih.
V letnem planu graditve in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za
financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah,
odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah, odpravljanje poškodb na
opornih zidovih, ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor, niso
pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
Letni plan se sprejema s sprejemom občinskega proračuna.
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PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST 2015 – 2018
(prednostne naloge)
V planu graditve in vzdrževanja občinskih cest ni vključeno redno vzdrževanje in
čiščenje, manjša vzdrževalna dela in zimsko vzdrževanje cest in javnih površin.
Za ceste je izdelana projektna dokumentacija:
- PZI: pločnik ob Cesti F. Prešerna na Jesenicah z rekonstrukcijo ceste, avgust
2010, projektantska vrednost 376.129,87 EUR z DDV
- PZI: Lokalna cesta KC 152011 Jesenice – Pri Fenc, pododsek Prihodi –
Planina pod Golico ( Belcijan ), januar 2011, projektantska vrednost del
1.607.147,34 EUR z DDV
- IP: Ureditev krožnega križišča na regionalni cesti R2-452/0368 Hrušica –
Javornik, v km 0,620, avgust 2011 in marec 2012, ocenjena vrednost del
864.000,00 EUR z DDV (krožišče Hrušica)
- PZI: Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici na
Jesenicah, november 2011, projektantska vrednost del 42.811,29 EUR z
DDV
- PZI: Ureditev avtobusnega postajališča na Javorniškem Rovtu, november
2011, projektantska vrednost del 18.080,64 EUR z DDV
- PZI: Ureditev območja med Cesto maršala Tita (št. 92-104) in Ulico Staneta
Bokala (št. 13-19), julij 2012, projektantska vrednost del 539.255,29 brez DDV
- PZI: Sanacija mostu čez reko Savo na Hrušici, februar 2013, projektantska
vrednost del 595.337,22 EUR z DDV in revizija projektne dokumentacije, junij
2013
V dopolnjevanju je tudi PGD projektna dokumentacija : Gradnja dovozne ceste Lipce
– Črna vas, december 2011.
Izdelani sta tudi PZI projektni dokumentaciji: PZI cesta na deponijo komunalnih
odpadkov Mala Mežakla (LC 152160) od km 1+230 do km 1+930, marec 2014,
projektantska vrednost del 464.016,00 EUR z DDV in PZI rekonstrukcija dovozne
ceste na deponijo komunalnih odpadkov Mala Mežakla (LC 152160) od km 3+650 do
km 4+350, oktober 2014, projektantska vrednost del 443.186,00 EUR z DDV, kateri
pa ne vključujemo v plan graditve in vzdrževanja občinskih cest, saj je dostopna
cesta del odlagališča, in se izvaja po svojem programu skupaj z odlagališčem.
V izdelavi je tudi PZI: načrt sidranja pilotne stene in kamnite zložbe na lokaciji plazu
na Planini pod Golico (cesta Belcijan – Betel), predhodno pa je bilo izdelano
geotehnično poročilo o rezultatih preiskav in pogojih sanacije plazu na Planini pod
Golico, november 2013.
V izdelavi je tudi PZI rekonstrukcija ceste vrtec Julke Pibernik – cesta pod Gozdom s
parkiriščem za potrebe vrtca.
PLAN GRADITVE – KATEGORIZIRANE CESTE IN OBJEKTI:
V skladu z Zakonom o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) je »javna
cesta« cesta, ki jo država oz. občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
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proglasi za javno cesto določene kategorije, in jo lahko vsak prosto uporablja na
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. V skladu s 39. členom
istega zakona se glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru
občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske
poti. Glede na navedeno je Občinski svet Občine Jesenice dne 31.1.2013 sprejel
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 20/2013), na
osnovi katerega imamo na območju občine Jesenice 99 km kategoriziranih občinskih
cest. Od tega je 26,5 km lokalnih cest, 11,26 km zbirnih mestnih oz. zbirnih krajevnih
cest, 6,22 km mestnih in krajevnih cest ter 55,02 km javnih poti. Velika večina
kategoriziranih občinskih cest je asfaltiranih, nekaj odsekov le-teh pa je še v
makadamski izvedbi, vendar se v skladu s sprejetim planom graditve, ta delež počasi
zmanjšuje.
V planu so navedene ceste iz Občinskega razvojnega programa 2010 – 2025 in v
povezavi z izgradnjo kanalizacijskega sistema ter mostovi in tudi državne ceste.
Posamezne ceste iz plana graditve se vodijo kot samostojne investicije in so
nekatere že vključene v posamezne načrte razvojnih programov, kar je razvidno iz
občinskega proračuna. Predvideno izvajanje po letih je v tabeli okvirno.
Cesta
Sanacija
železniškega mostu
Tuš – Cesta 1. maja
Rekonstrukcija ceste
vrtec J. Pibernik –
Cesta pod Gozdom
Dovozna cesta Lipce
– Črna vas
Poslovna cona
Jesenice – II.faza –
odsek Lidl/os C
(nadaljevanje lokalne
ceste št. 654311)
Cesta v Rovte –
Trebež (lokalna cesta
št. 152021, 152051)
Celotna ureditev
območja Titova 96102
Ulica Viktorja Kejžarja
(lokalna cesta št.
652161 ), Industrijska
ulica (lokalna cesta
št. 652181) in Cesta
Cankarjevega
bataljona (lokalna
cesta št. 652101)

2015

2016

X

X

X

X

X

X

2017

2018
X

Viri
LS

LS

X

LS,
SO
NP,
LS

NP,
LS

LS

X

NP,
LS

Opombe
Ni v lasti OJ,
pred izvedbo
urediti
lastništvo
Prednostno
parkirišče za
vrtec
V RRP
2014-2020
Po 2018

Z izgradnjo
kanalizacije,
fazna
izvedba
Po
rekonstrukciji
vročevoda
Z izgradnjo
kanalizacije
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Murova (lokalna
cesta št. 152281,
652221, 652211,
652201)
Pejce (lokalna cesta
št. 152011)
Rekonstrukcija
lokalne ceste Prihodi
– Planina pod Golico
Sanacija ceste na
plazu Belcijan Betel
Most Hrušica (lokalna
cesta št. 152161)
Asfaltiranje Javorniški
Rovt do CŠOD
Krožišče Javornik
(državna cesta R2452)
Krožišče Hrušica
(državna cesta R2452)
Sanacija mostu čez
železniško progo –
Spodnji Plavž
Rekonstrukcija ceste
ZD – potok Jesenica
(državna cesta R2452)
Pločnik ob Cesti F.
Prešerna na
Jesenicah z
rekonstrukcijo ceste

X

X

X

NP,
LS

X
X

X

X
X

NP,
LS
LS

Z izgradnjo
kanalizacije,
fazna
izvedba
Z izgradnjo
kanalizacije
Tudi v planu
KS, fazna
izvedba

LS
X

X

X

LS,
SO
LS

Po 2018

LS,
SO

Acroni,
DRSC

LS,
SO

DRSC nosilec

LS

SO

DRSC nosilec

LS

Za varno
šolsko pot že
izveden

Opomba :
- NP (nepovratna sredstva – EU, taksa)
- LS (lastna sredstva)
- SO (sofinanciranje)
Kjer je predvidena izvedba/rekonstrukcija/sanacija ceste v povezavi z izgradnjo
kanalizacije, stroški sanacije asfalta in nosilnih slojev, niso v celoti vključeni v strošek
izvedbe kanalizacije, in jih je pri izvedbi potrebno dodatno planirati in vključiti v
investicijo. Pri izvedbi kanalizacije je potrebno obnoviti ali zgraditi tudi ostalo
infrastrukturo (vodovod, plin, javna razsvetljava, … ). Ocenjene vrednosti kompletnih
investicij za izgradnjo kanalizacijskega sistema znašajo:
Kanalizacija
Cesta v Rovte – Trebež (lokalna cesta št. 152021, 152051)
Ulica Viktorja Kejžarja (lokalna cesta št. 652161), Industrijska
ulica (lokalna cesta št. 652181) in Ulica Cankarjevega

Znesek v EUR
607.800
2.415.000
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bataljona (lokalna cesta št. 652101)
Murova (lokalna cesta št. 152281, 652221, 652211, 652201)
Pejce (lokalna cesta št. 152011)

1.175.000
837.000

Zakon o cestah ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/2010 in spr.) predpisuje razmejitev
obveznosti na državnih cestah v naseljih med Republiko Slovenijo in lokalno
skupnostjo.
V planu so navedene tudi državne ceste katere nosilec za pripravo projektne
dokumentacije in izvedbe je za Republiko Slovenija Direkcija Republike Slovenije za
ceste. Vsi postopki priprave projektne dokumentacije in izvedbe se izvajajo na
podlagi sprejetega državnega proračuna. Izdelavo projektne dokumentacije sicer
lahko financira tudi lokalna skupnost in strošek kasneje predstavlja vložek lokalne
skupnosti v projekt. Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezna tudi recenzija (
strokovna presoja racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s
projektno nalogo, pravili stroke in veljavnimi predpisi ). Recenzija se običajno izvede
pred pričetkom izvedbe del.
Cesta
Krožišče Javornik
(državna cesta R2452)
Krožišče Hrušica
(državna cesta R2452)
Rekonstrukcija ceste
ZD – potok Jesenica
(državna cesta R2452)

2015

2016

2017

2018

Viri

Opombe

LS,
SO

Acroni,
DRSC

LS,
SO

DRSC nosilec

SO

DRSC nosilec

Za državne ceste je izdelana projektna dokumentacija:
- Idejna zasnova : Ureditev navezave naselja Koroška Bela na regionalno cesto
R3-637/0206 Javornik - Žirovnica, marec 2007, ocena vrednosti del
1.317.600,00 EUR z DDV ( krožno križišče )
- Idejni projekt : Ureditev krožnega križišča na regionalni cesti R2-452/0368
Hrušica-Javornik, v km 0,620, avgust 2011 in marec 2012, ocena vrednosti del
864.000,00 EUR z DDV
- PZI Regionalna cesta R2-452/0368 Hrušica – Javornik km 2,5+50 – km
2.9+68 BC Projekt ureditve regionalne ceste, november 2011, ocenjena
vrednost del 2.075.911,03 EUR z DDV.
Obe idejni zasnovi krožišča je financirala Občina Jesenice, PZI ureditve regionalne
ceste pa DRSC in smo na projekt tudi s strani Komunalne direkcije kot
soglasodajalca h projektni dokumentaciji izdali soglasje št. 371-46/2013-3 z dne
20.3.2013. Dokončanje projektne dokumentacije zaradi zmanjšanja finančnih
sredstev v državnem proračunu ni bilo izvedeno.
Idejna rešitev »Ureditev navezave naselja Koroška Bela na regionalno cesto R3637/0206 Javornik – Žirovnica« vsebuje tudi priključek za Acroni ob obstoječem
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bencinskem servisu zato v planu graditve cest navajamo Acroni skupaj z DRSC kot
nosilcem investicije. Za potrebe izvedbe krožišča so potrebna zemljišča v lasti
Občine Jesenice.
Tudi za izvedbo krožišča na regionalni cesti na Hrušici so potrebna zemljišča v lasti
Občine Jesenice.
V programu cest izvedba na državnih cestah ni opredeljena, saj je vezana na sprejeti
državni proračun. Pričakujemo, da do leta 2017 s strani države ne bodo potekale
aktivnosti za dokončanje projektne dokumentacije in samo izvedbo del. Edino za
izgradnjo krožišča na Hrušici bodo lahko potekale vzporedne aktivnosti hkrati z
načrtovano gradnjo druge predorske cevi za Predor Karavanke.
PLAN GRADITVE
SKUPNOSTI:

IN

VZDRŽEVANJA

PO

PROGRAMIH

KRAJEVNIH

V letih 2010 do 2013 je bilo z občinskimi proračuni namenjeno za plan graditve in
vzdrževanja občinskih cest, po programih krajevnih skupnosti 213.000,00 EUR letno,
v 2014 in v 2015 pa znesek 113.000 EUR po predlogu proračuna. Višina sredstev za
izvajanje programa se je znižala zaradi vsakoletnega zviševanja stroškov tekoče
porabe na drugih področjih. Krajevne skupnosti so predložile svoje predloge planov
komunalnih del za leto 2015 – 2018, v katerega so vključene tudi ceste. Izvleček
plana posamezne krajevne skupnosti je priloga tega plana. V izvlečku plana
posamezne krajevne skupnosti so evidentirane in predlagane aktivnosti za
posamezne odseke cest. Plani posameznih krajevnih skupnosti se letno tudi
dopolnjujejo.
V planu graditve in vzdrževanja občinskih cest po programih krajevnih skupnosti je
dana prednost prometnejšim lokalnim cestam, saj se je v prejšnjem obdobju v njih
vlagalo manj sredstev, in se kažejo že večje poškodbe. Krajevne skupnosti v svoje
programe vključujejo predvsem asfaltiranje makadamskih cest. Posamezne krajevne
skupnosti v svoje programe vključujejo tudi posamezne ceste iz prednostnega
seznama cest.
Cesta
2015
2016
2017
2018
Asfaltiranje pločnika 35.000
Cesta 1. maja
Cesta 1.maja in C.
113.000
heroja Verdnika
Asfaltiranje ceste do
1. maja 81
Asfaltiranje ceste
60.000
Blejska Dobrava 58
– 75
Izgradnja parkirišča
30.000
Tavčarjeva 3b
Rekonstrukcija
200.000 200.000
lokalne ceste
Prihodi – Planina

Viri
LS

Opombe
dokončanje
dokončanje

LS
LS

LS
LS

Izdelana
dokumentacija
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pod Golico
Asfaltiranje ceste
Planina pod Golico
56-60
Asfaltiranje ceste
Adamč – Jakopič
PpG71
Asfaltiranje ceste
Plavški Rovt nad
Martinčevim
klancem
Asfaltiranje ceste
Zg. Prihodi 9-10
Asfaltiranje ceste
Podkočna 11-15
Asfaltiranje Savska
cesta 21-23
Sanacija sp.
Dobravske ulice

LS

LS

LS

LS
20.000
20.000
20.000

LS
LS

sofinanciranje
stanovalcev

LS

Opomba :
- LS (lastna sredstva)
Ocene stroškov za vse navedene posege v tabeli niso izdelane. Že izvedba
Rekonstrukcije lokalne ceste Prihodi – Planina pod Golico v letu 2016 in 2017
presega namenjena sredstva v letih 2014 in 2015.
Letni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest po programih krajevnih skupnosti,
se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov
sestavni del, in sicer v sklopu modernizacije cest.

ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH IN DRUGIH NEZGOD, ZMRZLINSKIH
POŠKODB:
Po končani zimski službi od 15. marca do 15. aprila tekočega leta opravimo, skupaj s
preglednikom in predstavnikom komunalnega podjetja Jeko-in d.o.o., ki je zadolžen
za ceste, ogled vseh kategoriziranih cest z vso pripadajočo infrastrukturo (oporni
zidovi, bankine, ograje,…), in na podlagi le-tega se pripravi letni plan sanacije
posledic pretekle zime. Po potrebi se vključijo tudi posamezne krajevne skupnosti. Že
v letih 2009 -2014 smo na ta način lahko sanirali kar nekaj cest (Prosvetna cesta na
Koroški Beli, lokalna cesta v Javorniški Rovt ob sanaciji opornega zidu na propustu
Resman, krpanje Kejžarjeve ceste in ceste v Planino pod Golico,…). Program in
prioritete pa se praktično določijo v tekočem letu. V sklopu sanacije cest se izvaja
tudi zalivanje razpok in sanacije površin z asfaltno mešanico s posipom.
V letih 2010 do 2013 je bilo namenjeno za odpravo posledic po zimi 187.000,00 EUR
letno, v 2014 zmanjšano na 87.000 EUR in v 2015 na znesek 38.000 EUR po
predlogu proračuna. Višina sredstev za izvajanje programa se je znižala in so na
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razpolago samo še sredstva predvsem za sanacije prometnih površin. Sredstva so
vključena v sklopu modernizacije cest.
PLAN GRADITVE – PREDNOSTNE NALOGE IN VIRI:
Prednostne naloge:
- sanacija mostu čez reko Savo na Hrušici
- gradnja dovozne ceste Lipce – Črna vas,
- obnova lokalna cesta KC 152011 Jesenice – Pri Fenc, pododsek Prihodi –
Planina pod Golico (Belcijan), fazna izvedba po odsekih
- sanacija ceste na plazu v Planini pod Golico
- pločnik ob Cesti F. Prešerna na Jesenicah z rekonstrukcijo ceste, fazna
izvedba
- rekonstrukcija ceste vrtec Julke Pibernik – Cesta pod Gozdom, fazna izvedba.
Za vse navedene prednostne naloge je izdelana ali v izdelavi potrebna projektna
dokumentacija. Viri sredstev so lastna sredstva in sredstva sofinanciranja.
Nepovratna sredstva se pridobivajo na podlagi pogojev razpisov, na podlagi
Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za 2014 - 2020, kateri je v postopku
priprave in sprejema.
Številka:
Datum: 15. 1. 2015, dop 3.2.2015

Pripravili:
Marko Markelj
Sašo Oblak
Andreja Sirk
Tomaž Tom MENCINGER
ŽUPAN

Priloga:
 Izvleček plana posamezne krajevne skupnosti
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IZVLEČEK PLANA POSAMEZNE KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.
2.
3.
4.
5.

KS PODMEŽAKLA
Ureditev – asfaltiranje ceste do stavbe Cesta 1. maja 81
Asfaltiranje pločnika ob Cesti 1. maja
Namestitev odbojne ograje Cesta 1. maja 19-23 proti Savi
Rekonstrukcija železniškega mostu čez Savo (Cesta 1. maja - Tuš)
Postavitev pleksi zaščite ob stavbi Cesta 1. maja 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KS SAVA
Rekonstrukcija ceste od vrtca J. Pibernik do Ceste pod Gozdom
Ureditev pločnika pri Srednji šoli Jesenice do pešpoti za Kazino
Sanacija opornega zidu na Cesti pod Gozdom
Rekonstrukcija Delavske ceste, C. V. Kejžarja in Industrijske ulice
Nadaljevanje izgradnje opornega zidu na Razgledni poti
Rekonstrukcija železniškega mostu čez Savo (Cesta 1. maja - Tuš)
Sanacija podvoza pod železnico proti športnemu parku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KS PLAVŽ
Izgradnja parkirišča južno od stavbe C. C. Tavčarja 3b
Sanacija ceste Sodišče – Kosova graščina
Celotna ureditev cest na področju Titova 96-102
Sanacija ceste Žerjavec 11-16
Sp. Pejce (vodovod, razsvetljava, kanalizacija, cesta)
Murova v celoti (vsa infrastruktura, kanalizacija, plin, ceste, itd…)

7.
8.
9.
10.

Pločnik Kopavnik
Sanacija vozišča zahodno od Titove 85
Asfaltiranje dostopa Titova 73
Sanacija Ceste revolucija mimo garaž do garažne hiše

1.
2.
3.
4.
5.

KS BLEJSKA DOBRAVA
Obvoznica Lipce
Sanacija ceste BLD 58 – 75
Asfaltiranje Fartek Kočna 9, 9a, 10
Asfaltiranje priključka Lipce - Radinovič, Podlipnik, Sabina Medja
Asfaltiranje ceste čez Kavčke

pristojnost
DRSC
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2.
3.
4.
5.
6.

KS PLANINA POD GOLICO
Rekonstrukcija lokalne ceste Prihodi – Planina pod Golico
Nadaljevanje asfaltiranja ceste od Planina pod Golico 56 do Planina
pod Golico 60
Asfaltiranje ceste Zg. Prihodi 9-10
Asfaltiranje odseka ceste Adamč – Jakopič
Asfaltiranje odseka ceste nad Martinčevim klancem Plavški rovt
Sanacija ceste na plazu na odseku Belcijan – Betel

1.
2.
3.

KS HRUŠICA
Asfaltiranje parkirišča in dovoznih poti v naselju »Republika« pod
staro regionalno cesto
Asfaltiranje ceste proti Hrušica 2/c Kunšič
Preplastitev stare regionalne ceste od Kopavnika do vrha klanca

1.

6.

Ureditev pešpoti Bolnica-Kopavnik
Ureditev brežine in ograje pod zidanimi garažami – Hrušica 70
Ureditev asfaltne prevleke (žlindra) – dovozni klanec na Hrušico in
naselje Belo polje

1.
2.
3.
4.
6.
7.

KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA
BELA
Rekonstrukcija ceste v Trebežu
Asfaltiranje ceste Podkočna 11-15
Asfaltiranje dela ceste do CŠOD Javorniški Rovt
Asfaltiranje Savska ceste 21-23
Razširitev glavne ceste proti Javorniškemu Rovtu
Sanacija sp. Dobravske ulice – sp ustroj žlindra

4.
5.

Pristojnost
DRSC
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