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Datum: 16. 6. 2020 

ZADEVA: LC 208141 Sopota – Dole – Brezovo – Gabrovka, PONOVNI DOPIS 

Spoštovani, 

11. 2. 2020 je bil na Občino Litija ter na KSP Litija poslan dopis, ki podrobno opisuje 
problematiko na LC 208141 Sopota – Dole – Brezovo – Gabrovka, v katerem je zaprošeno 
za   uvrstitev omenjene LC od odcepa z državno cesto in do zaključka naselja Brezovo v 
program del za l. 2020 ter povratno informacijo.  

V juniju 2020 se je pristopilo k nasipu bankin ter krpanju  lukenj  s hladnim asfaltom (jih je še 
kar nekaj ostalo), vendar to globalno niti začasno zadeve na omenjeni LC   NE BO REŠILO. 

Omenjena LC  je še vedno v osnovi v zelo slabem stanju, če pa se bo čakalo, pa ne bo več 
mogoča le preplastitev, temveč bo potrebna temeljita sanacija in to v celotni dolžini. 
Posledično bo   bistveno  obsežnejša  investicija, tudi stroškovno. 

Širina ceste je 4,5 m brez muld, z enostransko muldo 5m. 

LC je na omenjenem odseku zelo prometno obremenjena. Npr. v nedeljo 14. 6.  je v času ene 
ure (od 17.20  do 18.20) cesto  ob naslovu Gabrovka 85 prevozilo  42 osebnih vozil, 1 motor. 
Gostota prometa  je v času delovnih dni še bistveno bistveno večja, predvsem od termina 5.00 
in vse do večera.  

   

Prav tako nismo prejeli nobenega odgovora na zastavljena vprašanja iz dopisa. 

Letošnja zima je doprinesla pozitiven izkaz na vzdrževanju. Na postavki 1320 Vzdrževanje 

lokalnih cest (LC, LZ, LK) je za l. 2020 zagotovljenih  400.000 EUR, 250.000 EUR   je KSP že 
zagotovljeno s pogodbo, za 150 tisoč bo zagotovo sledil aneks k pogodbi. 

Ponovno se izpostavlja, da se na omenjeni LC dnevno: 

- vrši vsakodnevno prevoz z  maso tovornih vozil nad 7,5 ton 



- tovorni promet z lesom (tudi s priklopniki) 

- tovorni promet  z blagom in gradbenim materialom in  mehanizacijo,  

- kmetijska vozila,  

- šolski prevozi, avtobusi,  

- osebna vozila, mnogo kolesarjev v času od pomladi do jeseni (treking kolesarska pot 
T10 – S kolesi po srcu Slovenije), motorji … 

Sprašuje se: Ali obstaja v občini še katera LC,  

- ki je v tolikšnem obsegu obremenjena z vsemi vrstami prevoznih sredstev  ter s tako 
visoko osno obremenitvijo in maso vozil,  

- ki ni bila sanirana (preplaščena vse od gradnje, ki je za omenjeno LC preko 30 let) 

- in ima, glede na spodaj opisani družbeni in gospodarski pomen za tri krajevne 
skupnosti,  po vaših kriterijih višji pomen? 

Ponovno se poudarja: LC 208141 Sopota – Dole – Brezovo – Gabrovka  je glede na družbeni 
in gospodarski pomen izrednega pomena:   

- služi kot dostopna cesta do  cca  preko 120 objektov s HŠ v KS Gabrovka ter nešteto 
počitniških in gospodarskih objektov  in  obdelovalnih površin v KS Gabrovka;  

- je  povezovalna cesta na državno cesto R2 4326  ne samo iz naselij v KS Gabrovka, 
temveč tudi iz naselij  KS Dole in KS Polšnik (POVEZUJE TRI KS) 

- služi 

• šolskim prevozom (kombiji, avtobusi),  

• gospodarskim oz. tovornim  prevozom,  

• prevozom na delovno mesto v smeri Dolenjske in Ljubljane z okolico  - dolenjska 

avtocesta tudi uporabnikom iz Polšnika in Dol,  kakor tudi    

• za namen gospodarjenja z gozdovi – prevozi lesa; 

- je povezovalna cesta med dvema državnima cestama  R2 4326 Moravče – Tihaboj - 

Mirna   ter R3 1191 Ljubež v Lazih – Radeče. Takšno  funkcijo  v občini ima le še  LC  

208142  R2 417-Brezje- R3 652. 

Ugotavlja se: LC 208141 Sopota – Dole – Brezovo – Gabrovka  je v zelo slabem stanju: 

- prometna obremenitev ceste se z leti povečuje; 

- na cestišču so  vse bolj očitne termične (mrežne) razpoke, ki niso zalite z bitumensko 

maso; 

- udarne jame -  sanacija s hladnim asfaltom ni ustrezna trajna rešitev, kar se kaže tudi 

na terenu, saj se  prej ali slej njena  posledica pokaže kot ponovna podobna poškodba; 

- odvodnjavanje ni ustrezno rešeno, kar je v pretežnih primerih tudi vzrok za nastale 

poškodbe robov; 

- poškodovani robovi (odlomljeni, mrežasto razpokani) so na mnogih mestih, zato se 

kot možna sanacija na teh delih kaže z ustrezno  bankino (asfaltno muldo), ki bo bočna 

opora robu vozišča; 



- mulde niso ustrezne, ne mnogih mestih jih ni, a bi glede na  konfiguracijo terena 

morale biti asfaltirane; 

- ovinki na LC – asfaltni robovi so izredno poškodovani ali jih sploh ni, kar predstavlja 

veliko nevarnost za varnost udeležencev v prometu – zdrs vozila; 

- torna sposobnost vozne površine že  odločilno vpliva na zmanjšano oprijemljivost 

pnevmatik in s tem na prometno varnost. 

Osnovni pogoj za trajnost asfaltnih vozišč ter varen in udoben promet na njih je,  

- da so poškodbe pravočasno ugotovljene, predvsem vzroki za nastanek, in  

- z ustreznim postopkom ter v primernem obsegu popravljene. 

 

Predlagamo, da se v l. 2020 za preplastitev na omenjeni LC  od odcepa z državno cesto in do 
zaključka naselja Brezovo iz postavke 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) namenijo 
sredstva za najmanj  1 km  preplastitve cestišča. 

V naslednjih letih ima občina v projektih preveč drugih zadev, ki se z vsakim letom le še širijo, 
v letošnjem letu pa se kaže možnost, da se  pristopi k sanaciji vozišča. S tem se bodo posledično 
v naslednjih letih tudi znižali stroški vzdrževanja na omenjenem delu, tako pa se vseskozi 
vrtimo v krogu problema: hladen asfalt – zima ter gostota prometa, tudi s težkimi  tovornimi 
prevoznimi sredstvi povzročajo nenehne nove poškodbe, neurja pa odnašajo nasipe bankin, 
ker marsikje ni asfaltiranih muld, mrežne razpoke so z vsakim letom gostejše in globje, robovi 
asfalta odtrgani. 

Pričakujemo, da se  bo  Občina Litija za l. 2020  odločila za preplastitev vozišča najmanj v dolžini 
1 km ali v znesku cca 70 tisoč EUR. V kolikor menite, da gre za investicijska dela, smo že ob 
dopisih, ki so bili povezani s sanacijami državnih cest prejeli razlago, v čem se ločita investicija 
in preplastitev – vzdrževalna dela. Sredstva naj se zagotovijo iz  postavke 1320 Vzdrževanje 

lokalnih cest. 

Npr. Republiška cesta skozi naselje Moravče in proti transformatorju bi bila s širitvijo 
investicija, preplastitve, ki jih je izvedel vzdrževalev CGP na odseku transformator – Gabrovka 
ter Pečice pa so vzdrževalna dela, ker se ne posega izven predhodnega vozišča, zato so se lahko 
tudi izvedla v sklopu vzdrževanja. Tako nam je bilo pojasnjeno v dopisu s strani DRSI. 

V prejšnjem zapisu je bilo zastavljeno tudi vprašanje glede omejitve hitrosti na tem delu LC 
oziroma za postavitev table, a tudi tega odgovora nismo prejeli. 

Prosimo za pisni odgovor oz. sestanek Občine Litija, KSP Litija ter KS Gabrovka, kjer se bo 
doreklo glede sanacije omenjene ceste. 

 

S spoštovanjem         Alenka Mesojedec, preds. KS Gabrovka 

 


