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TEHNIČNO POROČILO 
k izvedbenemu projektu za izvedbo 

Ureditev pločnika v naselju Volče ob državni cesti G2-103,  
odsek 1007 Peršeti - Ušnik od km 0.4+40.00 do km 0.6+88.00 

 

1. SPLOŠNO 
 
INVESTITOR:    OBČINA TOLMIN  
    Ulica padlih borcev 2, 
    5220 Tolmin 
 

CESTA:    državna cesta G2-103 

ODSEK:    odsek 1007 

OBJEKT:    Ureditev pločnika v naselju Volče ob državni cesti G2-103, odsek 1007  
    Peršeti - Ušnik od km 0.4+40.00 do km 0.6+88.00 

FAZA PROJEKTA:   IZN – izvedbeni načrt za izvedbo  

PODLOGE 
ZA PROJEKTIRANJE:      GEODETSKI POSNETEK STANJA, INID – izvedbeni načrt izvedenih del za 
    Preplastitev vozišča na cesti G2-103 odsek 1007 Peršeti-Ušnik, km 0+100, 
    v dolžini 600m, št. 18/17,  februar 2017; Prilkjuček javne poti 922961 na  
    državno cesto G2-103/1007 Peršeti – Ušnik v km 0+675, izdelal IPOD d.o.o. 
    Nova Gorica, št. 459/13, November 2013 
 
 

Predmet obdelave je ureditev pločnika ob državni cesti G2-103/1007 Peršeti - Ušnik v naselju Volče.  

Skladno s projektno nalogo se izdela izvedbeni načrt za izvedbo, ki zajema načrt pločnika s 
prehodom za pešce ter načrt javne razsvetljave. Upoštevana je tudi predhodno izdelana dokumentacija 
ureditve priključka na javno pot JP 922961.  
 
 

2. OBSTOJEČE STANJE  
Cesta G2-103/1007 poteka od krožnega križišča Peršeti proti naselju Volče v premi, nakar prehaja v 

krivino z radijem R=350. Vertikalna signalizacija naselja Volče stoji na stacionaži km 0.3+69.00. V letu 2016 
je bila izvedena preplastitev vozišča in ureditev odvodnje od km 0.1+00.00 v dolžini 600m. Priključki na 
obstoječe kmetijske površine in do stanovanjskih objektov so bili delno urejeni preko pogreznjenih robnikov. 
Zaledne vode so bile zajete v drenažno kanalizacijsko cev izven vozišča in speljane v obstoječ odvodni 
kanal. Neurejene so ostale površine za pešce in javna razsvetljava na tem območju. 

Zaradi neurejenega priključka in velike vozne površine priključka, brez označenih robov oziroma 
robnikov ob robovih priključka obstaja možnost nezadostne preglednosti v smeri Tolmin za vsa vozila na 
priključku, ki se preveč približajo ograjnemu zidu ob stanovanjskem objektu od desnem robu priključka. 
Zaradi tega je potrebno priključek ustrezno kanalizirati in označiti oziroma urediti robove tako, da se zagotovi 
vožnjo uporabnikov priključka do točke preglednosti. 

Znotraj naselja Volče je strnjeno območje pozidave pred in za središčem vasi. Osrednje območje je 
urejeno in omogoča pešcem varno gibanje. Urejeni sta tudi avtobusni postajališči. Na ozkem delu v smeri 
Tolmin se skuša zagotavljati nemoteno srečevanje dveh vlačilcev-polpriklopnikov ob neurejenem varovanju 
najbolj ranljivih udeležencev v prometu pešcev in kolesarjev. Na celotni trasi glavne ceste G2-103 je prisoten 
ta problem. Glede na specifiko ceste, da je to edina cesta v ozki dolini reke Soče in da poteka glavna cesta 
II. reda skozi naselja, bi bila najprej nujna zagotovitev varnosti pešcev v naseljih, ne pa nemotene 
prevoznosti dveh vlačilcev skozi naselje pri hitrosti 50km/h in več. Tako ostaja območje naselja Volče na 
posameznih mestih neustrezno urejeno.  
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Prečni prerez na obravnavanem delu ceste v naselju Volče: 
  

- prometni pas 2x3.00m do 3.25m = 6.00m do 6.50m 
- robni pas 2x25cm = 0.50m 
Skupaj  = 6.50m do 7.00m  

 
 
 
3. PROMETNI PODATKI 

 
  Za prometne podatke je uporabljena publikacije Štetje prometa 2015 in 2016. PLDP znaša 3.450 oz. 
3.500 vozil na dan, od tega 120 težkih tovornih vozil na dan. Podatki so privzeti za najbližje števno mesto 
546 Volče.  
 
V tabeli je podana struktura prometa za števno mesto št. 546 Volče: 
 

Vrsta vozila Število vozil 
(štetje 2015) 

Število vozil 
(štetje 2016) 

Motorji 105 110 
Osebna vozila  2.935 2.980 
Avtobusi 25 25 
Tovorna vozila <3,5 t 215 220 
Tovorna vozila 3,5 do 7 t 50 45 
Tovorna vozila nad 7t 60 60 
Tovorna vozila (priklopnik) 25 25 
Tovorna vozila (vlačilec) 35 35 
SKUPAJ (obe smeri) 3.450 3.500 

 
 
  Število pešcev, ki prečkajo cesto v območju predvidenega novega prehoda za pešce ni enakomerno 
razporejeno skozi dan in znaša do 20 pešcev/uro. Zaradi bližine pokopališča v Volčah in dostopa do 
zbirnega centra, ki je namenjen celotni občini Tolmin s približno 12.000 prebivalci, je frekvenca vozil, ki z 
državne ceste zavijajo na javno poto JP 922961 in obratno velika. Promet po javni poti je omejen za tovorna 
vozila nad 7.5t, predvsem zaradi odvažanja odpadkov v zbirni center z večjimi tovornimi vozili. Drugi dostop 
do zbirnega centra je iz Peršetov, kjer pa se pot podaljša za 3km za vse, ki prihajajo iz naselja Volče, Čiginj, 
Sela pri Volčah, Kozaršče, Most na Soči in ostalih naselij, kar predstavlja približno petino prebivalcev občine.  
 
  Javna pot JP 922961 in predviden prehod za pešce se koristi tudi kot turistična pot Alpe Adria Trail, 
ki poteka na skupno 43 etapah in skupno približno 750 km povezuje tri regije: avstrijsko Koroško, Slovenijo in 
Furlanijo-Julijsko krajino. Pohodniška pot vodi od vznožja najvišje gore Avstrije, Velikega Kleka, skozi 
najlepšo koroško gorsko in jezersko pokrajino in brez velikih ovinkov mimo stičišča treh dežel Avstrije, 
Slovenije in Italije naprej do Jadranske obale in kraja Milje (Muggia). Prav tako je prehod čez državno cesto 
in nadalje pot mimo zbirnega centra proti kopališču ob reki Soči priljubljena za rekreacijo skozi vse leto. 
Večje število krajanov, tako mlajših kot starejših koristi pot tudi v zimskih večernih urah za sprehode in tek. 
Prehod predstavlja eno glavnih peš in kolesarskih navezav iz Tolmina v center naselja Volče, ki pa še vedno 
ostaja delno neurejena in jo bo v prihodnje potrebno urediti. 
 

 
4. PROMETNA UREDITEV 

 

Cesta z oznako G2-103 odsek 1007 Peršeti – Ušnik je glavna cesta II. reda in se navezuje na 
daljinsko cesto in povezuje regionalna središča tako, da spada med povezovalne ceste. V območju naselja 
Volče znaša širina vozišča med 6.50 do 7.00m, vozišče je ločeno z ločilno črto ter ob robu z robnima črtama. 
Pločnik se uredi desno v dolžini 250m. 

Pločnik  
Pločnik na desni strani se izdela od km 0.4+40.00 do km 0.7+03.00. Površina za pešce je ločena od 

vozišča z betonskim robnikom 15/25cm, ki je nad voziščem dvignjena 12cm. Proti bankini je površina za 
pešce omejena z pohodnim pogreznjenim robnikom 8/20cm. Širina pločnika je 1.50m, razen pri zadnjem 
objektu v profilu P18+10m, kjer je ob obstoječem nizkem zidu širina pločnika zmanjšana na 1.25m v dolžini 
12m. Na tem mestu se pločnik zaključuje na uvozu k zadnji hiši s hišno številko Volče 86, nadalje ni več 
pločnika, saj poteka cesta proti krožnemu križišču Peršeti izven naselja in tu niso predvidene površine za 
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pešce. Zatorej na zožanem mestu srečevanja dveh invalidskih vozičkov in obračanja vozička ni pričakovati, 
za kar je širina pločnika 1.25m na tej dolžini zadostna. V kolikor bi se po predvidenem prostorskem planu 
občine urejalo obvoznico okoli naselja Volče, se bo tudi cesta na tem predelu ustrezno odmaknila od 
območja objektov. Prehod na uvoze k stanovanjskim hišam in uvoze na kmetijske površine je urejen preko 
klančin in pogreznjenih robnikov. 

Pločnik se uredi z utrjeno tamponsko podlago, drobljencem D32 v debelini 25cm in asfaltom AC 8 
surf B70/100 A5 v debelini 4cm.   

Prehod za pešce in tlakovanje 
V km 0.6+91.00 je predvidena ureditev prehoda za pešce preko glavne ceste v širini 4.0m. Na desni 

strani se prehod navezuje na nov pločnik do profila P31 . Na nasprotni strani se izdela tlakovano območje za 
varno gibanje pešcev kot del pločnika, ki je od vozišča dvignjen za +12cm.  Prehod do nivoja +0cm nad 
obstoječo površino se izvede preko klančine skladno z detajlom klančine v prilogi tako, da je omogočeno 
gibanje in dostop invalidnim osebam. Največji naklon klančine ne presega 12%. Območje prehoda za pešce 
je ustrezno razsvetljeno, preglednost je zagotovljena.  

Tlakovano območje za pešce ob zidu pred stanovanjskim objektom h.št. Volče 88D in tlakovano 
območje pred vhodom k stanovanjskemu objektu h.št. Volče 88 se uredi z granitnimi kockami 10x10x10cm, 
postavljenimi na utrjeno peščeno podlago granulacije 0/4mm v debelini 15cm na predhodno utrjeni 
tamponski podlagi v debelini 25cm. Prostor med kockami ter med robnikom in kockami se zalije z neskrčljivo 
cementno malto.  

Preglednost na novo predvidenem prehodu za pešce je zagotovljena in prikazana v situaciji 
preglednosti.  

Podaljšanje zidu 
Na levi strani se ob dvignjenem območju za pešce v km 0.6+90.00 podaljša AB zid v višini 

obstoječega parcelnega zidu oziroma največ do višine 75cm nad voziščem, v dolžini 2.0m tako, da je 
območje za pešce ustrezno dvignjeno ob prehodu za pešce in uvoz k hiši ustrezne širine 4.0m. Zid je širine 
20cm, temelj je širine 60cm in višine 40cm. Globina temeljenja je 60cm pod koto terena. Na drugi strani 
uvoza k hiši se obstoječi betonski zid delno poruši in uredi dvorišče z novim robnikom in preplastitvijo uvoza. 

 
5. ODVODNJAVANJE 

Površinska voda iz pločnika se odvajala z enostranskim naklonom 2% na vozišče do vtočnih rešetk 
in peskolovov ter naprej po meteorni kanalizaciji v odvodnik. Ob območju novega dela pločnika na levi strani 
se obstoječo LTŽ rešetko prestavi in uredi nov peskolov pred robnikom z navezavo na obstoječo cev 
meteorne kanalizacije s priključno cevjo fi200. Na priključku pred stanovanjsko hišo h.št. Volče 88 poteka 
odvodnja preko tlakovanega območja in robnika po obstoječem naklonu priključka in naprej po javni poti JP 
944961 na rob vozišča, kjer se razliva preko bankine. 

 
6. PRIKLJUČEK 

 

Priključek je opredeljen kot skupinski priključek, za merodajno vozilo je predvideno dostavno vozilo 
(kombi). Vožnjo do točke preglednosti se uredi z dvignjenim robnikom na delu ob vhodu k stanovanjskemu 
objektu na desni. Robnik se izvede na višini +3cm oz. +0 na mestu pred vhodom k stanovanjskemu objektu, 
na vhodu je poglobljen na koto vozišča (rampa), naprej je povišan na +7cm do obstoječega obcestnega 
jarka. Novi robnik bo tako vodil vozila s priključka in vstran od zidu do točke preglednosti. Zaradi tesne 
obcestne pozidave ni mogoče zagotavljati prevoznosti priključka za vse tipe vozil. Prevoznost je preverjena 
tudi za večja vozila vendar je možna le tako, da prevozijo os glavne ceste. Na priključek je dovoljen promet 
le za vozila lažja od 7.5 tone, kar je omejeno z obstoječo vertikalno signalizacijo. 

Os priključka je na glavno cesto priključena pod kotom 90°. Uvozni in izvozni radij priključka je 
oblikovan s sestavljenima krivinama. Izvozni radij je sestavljen z radiji R1=8.00m, R2 =4.00m, R3 =12.00m. 
Uvozni rob je sestavljen z radiji R1=6.00m, R2 =3.00m, R3 =9.00m. 

Preglednost priključka je ob upoštevanju vzdolžnega naklona osi ceste določena 45m in je dosežena 
ob ustreznem vodenju prometa skladno z načrtom prometne ureditve.  

Obstoječi jašek in LTŽ pokrov TK voda pred vhodom k objektu h.št. Volče 88 se dvigne na novo 
višino za +7cm. 
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7. DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA 
 

Predviden zgornji ustroj pločnika je: 

o zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A5 4 cm 

o tamponski drobljenec 0/32 mm      25 cm 

 
 

8. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Na območju ureditve je varnost ustrezna in ni predvidene varnostne ograje. 
 
Območje naselja Volče ima tablo za označbo naselja in hitrost je s tem omejena na 50km/h.  
 
Novi vertikalna signalizacija je prometni znak 2102 »STOP« in prometni znak 2431 »Prehod za 

pešce« obojestransko ter na konzolnem drogu - biču znak z notranjo osvetlitvijo in utripalkami, obojestransko 
za prehod za pešce. Ostala vertikalna signalizacija je obstoječa. Seznam obstoječe in nove vertikalne 
signalizacije je v prilogah. Prometni znaki se postavijo tako, da je najbližji rob prometnega znaka oddaljen od 
roba asfalta najmanj 0,75m in da je spodnja stranica znaka dvignjena nad asfaltom 1,50 m ali 2,25 m 
(območje gibanja pešcev). Zaradi območja pešcev in samega pločnika se nove drogove ob prehodu za 
pešce postavi tik ob zidovih na pločniku skladno s situacijo prometne ureditve. Konzolni drog se postavi za 
zidom v km 0+691. Svetla višina spodnjega roba znaka na konzolnem drogu znaša 5.00m nad voziščem. Vsi 
drogovi javne razsvetljave so predvideni za obstoječimi oz. novimi zidovi. 

 
Barva zadnje strani prometnih znakov, kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva in brez sijaja. 

Barva prednje strani znakov je določena v tem projektu oz. je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah. 

 
Podloga znaka je aluminijasta pločevina, na katero se lepi svetlobno odsevni material, drogovi, 

objemke, spojke in vezni material je iz jekla, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem. Temelje prometnih 
znakov se izdela iz betona C16/20. Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačenim robom. 

 
 
Talna signalizacija se izvede s tankoslojno enokomponentno barvo, debelina suhe snovi 300 μm, Pri 

izvedbi označb je potrebno barvi dodati posip iz svetlobno odbojnih kroglic v količini 0.25kg/m2. Označbe na 
vozišču morajo zagotavljati svetilnost oz koeficinete RL/Rw/Qd=100/25/130 mcd/luxm2 minimalno 1 leto. 
Lokacija označb in izvedba je razvidna na situaciji prometne ureditve.  

 
Sredinska črta je obstoječa ločilna črta 5121-1 in obstoječa robna črta 5112. Na pregledni razdalji 45 

pred mestom prehoda za pešce je nova neprekinjena ločilna črta 5111. Na mestih uvozov in lokalnega 
priključka je prekinjena kratka. Širina črte je 12 cm.  

 
Zaradi oznake prvega prehoda iz smeri Peršeti in minimalne preglednostne razdalje se prehod za 

pešce dodatno označi z označbo 5231-4 z uporabo simbola otroci na vozišču 5606.  
 
Stop črta na priključku na JP 944961 je tipa 5211-1 v širini 50cm  in se uredi na novo v lomljeni liniji 

dolžine 4.50m+2.0m. 
 
 
Vertikalna in horizontalna signalizacija se uredi skladno s situacijo prometne ureditve.  
 

 
  Odg. projektant: 
 Igor Mozetič, univ.dipl.inž.grad. 

 

Nova Gorica, september 2017 (dopolnitev marec 2018) 

 


