
TEHNIČNO POROČILO 
 

 

1. SPLOŠNO 

1.1. Uvod 
 

Lokalna cesta Cerkno-Gorje-Zakriž-Bukovo-Grahovo LC 043010 odsek Hadalin-
Prezelj v dolžini 1500 m predstavlja povezavo do lokalne ceste Zakriž-Cerkno LC 
043070, Zakriž-Ravne LC 043050, Reka-Bukovo LC 043020 ter ostale. 
Izdelati je potrebno projekt rekonstrukcije lokalne ceste Cerkno-Gorje-Zakriž-
Bukovo-Grahovo LC 043010 na odseku Hadalin-Prezelj v dolžini 1500 m. 
Namen rekonstrukcije je izboljšanje kvalitete prostora, prometnih pogojev ter 
prometne varnosti. 

 
 

1.2. Obstoječe razmere 
 
Na lokalni cest LC 043010 odsek Hadalin-Prezelj je teren zaradi brežine in velike 
količine padavinskih voda zelo moker oziroma težaven teren. Na delu odseka bo 
zaradi tega potrebna celovita ureditev odvodnjavanje padavinskih vod. Zaradi 
neustreznega oziroma pomanjkljivega dosedanjega odvodnjavanja vod je na delu 
odseka cestišče v zelo slabem stanju, saj je nagib cestišča v prečni in vzdolžni smeri 
neraven.   
Na delu odseka cestišča, se na več mestih pojavljajo udarne jame in mrežaste 
razpoke, ki so posledica prometnih pogojev ter vremenskih razmer - zmrzali.  
Deli odseka cestišča so celo makadamski zaradi nestabilnega terena.  
Obstoječi propusti so zaradi obilnih padavin ter soli in zmrzali precej dotrajani. 
Določeni propusti so zasuti oziroma opuščeni. 
Obstoječe ovinkasto vozišče je povprečne širine okoli 5,00m. 
Na obstoječi cesti je zaradi strmega terena ter cestnih propustov nujna varnostna 
odbojna ograja, predvsem zaradi prometne varnosti . 
V območju obravnavanega odseka ceste oziroma v neposredni bližini se nahaja 
naslednji  komunalni vod: 
- elektro koridor 20kv, 110kv 
- telefonsko omrežje 
 
 

2. TEHNIČNI PODATKI 
 
2.1. Opis projektnih rešitev 
 
Po zakoličbi in zavarovanju trase, bo potrebno postaviti ustrezne prometne znake 
oziroma vzpostaviti ustrezen prometni režim. 
Potrebno bo čiščenje robov vozišč ob obstoječi koritnici in bankini ter poseki in 
odstranitev posameznih dreves oziroma grmovja.  



Za izdelavo vzdolžne plitve drenaže bo potreben izkop ter odvoz materiala na 
deponijo. Delno se ustrezen material uporabi za zasipe in nasipe, kateri morajo 
zagotavljati doseganje zahtevano stopnjo komprimacije E2 = 100 MPa.  
Izdela se kompletna izdelava vzdolžne plitve drenaže z urejenimi iztoki.  
V krivinah, kjer je potrebno se posamezen teren uredi tako, da zagotavlja čim večjo 
preglednosti in varnost. 
Odvodnjavanje padavinske vode s cestišča se zagotovi z ustreznim nagibom 
cestišča preko koritnice ter mulde in cestnih požiralnikov, propustov.  
Izdela se nove primerne cestne propuste, vključno z celotno obdelavo vtoka in 
iztoka. Kjer je urejeno odvodnjavanje se samo primerno uredi požiralnike oziroma 
rešetke. 
Na delu odsek, kjer so potrebni podporni zidovi se naredijo kamniti podporni zidovi. 
Na strmih delih cestišča, kjer je mogoče se naredi izravnava vzdolžnega naklona 
cestišča. Ko se ta dela opravljena, se pripravi vse potrebno za izdelavo ustrezne 
asfaltne površine vključno z izdelavo vseh asfaltnih koritnic in muld.  
Po končanju teh del se uredijo primerne bankine.  
Na podpornih zidovih, propustih in nevarnejših delih ceste se montirajo odbojne 
varnostne ograje. 
Na delu odseku cestišča, kjer je brežina najbolj izpostavljena padajočim se gruščem 
in kamenjem se kot zaščito vozišča postavi betonske ograjne elemente tipa 'New 
Jersey'. 
Na tem delu se zaradi varnosti zamakne manjši del ceste. 
 
 

3. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
Med gradnjo je potrebno postaviti ustrezno prometno signalizacijo. V času gradnje 
ceste bo oviran promet na obstoječem cestnem omrežju. Občasno ob potrebna 
popolna zapora ceste, v tem času se uredi obvoz (po lokalni cesti Zakriž-Cerkno, del 
po lokalni cesti Cerkno-Gorje-Zakriž-Bukovo-Grahovo – LC 043010 ter del po Reka-
Bukovo LC 043020). 
Potrebna je zagotovitev cestnega reda in čistega vozišča. 
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