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Zadeva: PROJEKTNI POGOJI ZA AGROMELIORACIJO NA KOMASACIJSKEM
oBMočJU VoDlcE

Zveza; vloga št.330-03/2015-015 zdne25.01.20'16, prejeta dne 28.01.2016 in ustrezno
dopolnjena dne 09.05.2016

Na podlagi 55.,67., 27.in 70. člena Zakona o cestah (Uradnĺ list RS Št. 109/10, 48ĺ12,36114-
odl.US in 46t15) ter 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102104 - uradno
prečiŠčeno besedilo, 14105 - popr., 92/05 - ZJC-B,93/05 - ZVMS, 111105 - odl' US, 126107,

108/09, 57t12, 110113 in 19/15), v postopku izdĄe projektnih pogojev za izvedbo
agromelioracije na komasacijskem območju Vodice v k.o. Vodice, Repnje, Bukovica, Skaručna
in Polje, treh novih cestnih priključkov poljskih poti na drŽavno cesto R lll - 639 odsek 1141

Ljubljana (Šentvid) - Vodice v km 10,060 levo v km 10,290 desno in v km 'ĺ0'460 levo v smeri

stacionaŽe ceste ter ureditev obstoječih cestnih priključkov na drŽavno cesto R lll-639/1141 v

km 10,470 desno in v km 9,480 desno v smeri stacionaŽe ceste, na podlagi predloŽene

dokumentacije: Projekt za izdĄo odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju

Vodice št. 133-11-15, november 2015, izdelovalca AlA inŽeniring d.o'o., Ljubljana, investitorja

občina Vodice, Kopitarjev trg 1,1217 Vodice, vam posredujemo sledeče pogoje:

1. Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD je potrebno upoŠtevati:
- Zakon o cestah (Uradni list RS Št. '109/1 0, 48ĺ12,36/14-odl'US in 46/15)'
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št' 56/08 - uradno prečiščeno

besedilo, 57108 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10),
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS Št. 109/10,57l12,63/'13' 82l13),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, Št. 86/09)'
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26106),
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrŽevalnih del in vzdrŽevalnih del v javno korist na

javnih cestah (Uradni list RS, št.712012)
in ostale pravilnike, tehnične normative, standarde in predpĺse s področja cestogradnje.

2. Za ustrezno dimenzioniranje posameznega cestnega priključka je potrebno preveriti
predvideno količino in vrsto prometa preko priključka in upoŠtevati PLDP na tem odseku
regionalne ceste (prometna analiza).

3. odgovornĺ projektant cestnega priključka mora biti gradbene stroke skladno z Zakonom o
graditvi objektov.
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4. Če bodo rezultati prometne analize pokazali, da so potrebni ukrepi na drŽavni cestije treba
pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Pravilnik za ĺzvedbo investicĺjskih
vzdrŽevalnih del in vzdrŽevalnih del v javno korist na javnih cestah.

5. Med posameznimi hišnimi dovozi oz. cestnimi priključki je potrebno zagotoviti razmak v
minĺmalniŠirini 5,0m.

6. Širino posameznega cestnega priključka in priključne radije je potrebno na podlagi
predvidenega prometa dimenzionĺratiza merodajno vozilo (osebno vozilo, smetarsko vozilo,
tovornjak, traktor...). Zavljalni radiji morajo biti skladni s Pravilnikom o cestnih priključkih.

7. Zavijalne loke na posameznem cestnem priključku je treba preveriti z dinamičnimi
traktrisami merodajnega vozila za vse smeri zavijanja.

8. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti voziŠČa ceste, na katero se priključuje oz. ne
sme presegati 3 % na dolŽini 10,0 m, termorajo biti urejeni pravokotno na osceste.

9. Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob regionalni cesti morata biti urejena tako,
da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. V preglednem
trikotniku ne sme biti nobene ovire viŠje od 75 cm (npr. Živa meja, drevesa, ograje.'.). V
situacijo prometne ureditve je potrebno vrisati izračunan pregledni trikotnik za predpisano
Vozno hitrost na tem odseku drŽavne ceste.

10. odvodnja posameznega cestnega priključka mora biti urejena tako, da voda s priključka ne
priteka in/ali zastaja na voziŠču regionalne ceste. Kvaliteta odvodnje GPS se ne sme
poslabŠati.

11. V prometni situaciji je treba prikazati vso nacńovano prometno signalizacijo in opremo
(vertikalno in horinzontalno) pri čemer je treba upoštevati tucĺ funkcijo načńovanega
posameznega cestnega pri kljutka.

'12' Vse cestne prikljutke je potrebno protipraŠno utrditi in asfaltirati, tlakovati ali drugače urediti
v predpisaniširini in dolŽini min. 5,0 m, računano od roba voziŠča ceste, tako da se material
s parcele in priključka ne nanaša na vozišče ceste R lll - 63911141.

13. Pri izvajanju agromelioracijskih delje potrebno je zagotoviti tolikŠen odmik od roba voziŠča
regionalne ceste, da se le-ta ne poškodujeoz.da ne pride do posega v vozišče in se s tem
ne ogroŽa stabilnost ceste. Cestna bankina drŽavne ceste mora ostati nespremenjena.

14. Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objekta ne smejo biti
speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

15. Projektna dokumentacija mora vsebovati situacijo zunanje, komunalne in prometne
ureditve.

16. V tehniěnem poroěilu projektne dokumentacije morajo biti vključeni tudi sledeči
pogoji izvedbe in vzdrżevanja:

. Cestnĺ priključki na dżavno cesto morajo bitives čas obstoja v redu vzdrževan tako, da
ne predstavlja nevarnosti za cesto in promet na njej.

Za varnost prometa na cestĺ R lll - 639/1141 in zavarovanje delovnega mesta v skladu
s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat
investitor oz. izvajalec del. lnvestitor oz. izvď1alec del mora vsled ĺzvajanja del
upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa'

Za vso eventuelno povzročeno Škodo na napravah ali instalacijah vgrajenih v cestni
svet oz. varovalni pas ceste na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali
izvĄan1a vzdrŽevalnih del na cesti, investitor ni upravĺčen uveljaviti odškodnine.
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lzvajalec delje dolŽan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, Pravilnika o spremembah ĺn dopolnitvah Pravilnika o prometni
signalizaciji ĺn prometni opremi na javnih cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa,
Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o cestah med izvajanjem delzavarovati
promet na dźavni cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdrŽuje jo
usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroŠke izvď1alca del oziroma
investitorja. lzvajalec del je dolŽan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno
signalizacĺjo in jo odstranititakoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena.

Zaradi oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del si mora
investitor v smislu. 74' člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za popolno zaporo z
obvozom ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi vloge in
elaborata začasne prometne ureditve za čas izvĄanja del. Promet na cestĺ je dolŽan
izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacĺjo v
smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Ur' l. RS št. 46/2000, 11012006,4912008,6412008,65/2008 popr')' Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni lĺst RS, št' 56/08 - uradno prečiŠčeno besedilo, 57108 -
ZLDUVCP' 58/09,36/10) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št'
109/10, 57l12,63/13, 82l13)' Prometno signalizacĺjo postavi usposobljeno, registrirano
in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja' lzvajalec del je dolŽan vršitĺ stalno
kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku
del, zaradi katerih je bila postavljena.

Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblaŠčeno podjetje.

Če bi priŠlo do onesnaŽenja ceste R lll - 639/1 141, jo mora ĺnvestitor takoj očistĺti.
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a V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrŽevanje regionalne
ceste R lll -63911141.

Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrŠin ceste R lll - 639/1141 na
obravnavanem območju.

. Če bizaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora lełe investitor postaviti v
prvotno stanje, po pooblaŠčeni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroŠke.

'ĺ7. lnvestitorsije do!Žan v skladu s 55.,67.,27.in70. člena Zakona o cestah (Uradni list
Rs št. 109/10, 48112,36/14-odl.US in 46/15) ter 50. in 206. ělenom 1. odst. 'l4. tć,.

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 _ uradno prečišěeno besedilo'
14105 - popr.,92/05 - ZJC-B,93/05 - ZVMS, 111105 - odl. US, 126107,108/09, 57112,

'l10l'l3 in 19/15) pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, pri ěemer morajo biti
upoštevani zgoĺĄ navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti
izdelana v skladu z 48. ělenom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. í02104 -
uradno preěišěeno besedilo, 14105 - PoPr.,92105 -zJc-B,93/05 -zVMs, 111/05 - odl.
Us, 126/07, 108/09,57l12,'l1ol'l3 in ĺ9/15).

18' lnvestitor je dolžan v roku dveh let od izdaje teh projektnih pogojev zaprositi za
izdajo soglasja. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanih projektnih
pogojev, investitor pa sije dolŽan ponovno pridobiti projektne pogoje Direkcije RS za
infrastrukturo.

Pred izvedbo posega s! je treba pridobiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v
zvezi z ureditvami vseh cestnih prikljuěkov na drŽavno cesto, katero investitor sklene z
Direkcijo RS za infrastrukturo.
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Za pridobitev navedene pogodbe je treba predloŽiti izpolnjeno vlogo, ki jo prejmete na
Direkciji RS za infrastrukturo, območje Ljubljana, Trdinova 8, Ljubljana' oz. vam jo bomo
na vašo prošnjo poslali po pošti.

Postope vodila:
Andreja 

, elec Vrhovec, dipl.upl:

vodja

Vroěiti:
1. oběina Vodice, Kopitarjev trg 1, '1217 Vodice - osebno
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