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ZADEVA:   R2-417 odsek 4326 Moravče – Tihaboj - Mirna 
   

 
Spoštovani! 

KS Gabrovka  je v dopisu z dne 9. 1. 2020  DRSI zaprosila za odgovor na sledečo vsebino: 

1. »Na odseku 4326 Moravče – Tihaboj - Mirna od  cca km 1,950 je cesta vpeta v  pobočje hriba, ki 

se na spodnji strani ceste nadaljuje z zelo strmim pobočjem/ brežino. Parametri, ki določajo 

postavljanje VO na brežini/nasipu, so višina in povprečni nagib brežine nasipa ali terena, kot tudi 

oddaljenost začetka brežine od roba vozišča oziroma roba robnega ali odstavnega pasu. 

Oddaljenost začetka brežine od roba vozišča je minimalna oziroma ničelna, saj se na tem odseku 

strm teren prične takoj ob zaključku bankine. 

Včasih so bili za varovanje pred zdrsom nameščeni obcestni kamni, ki so ponekod še danes   vidni, 

a ne služijo več temu namenu – so poležani v brežino. 

Na celotni dolžini tudi ni obcestnih stebričkov. 

• Zakaj omenjeni odsek na delih, kjer se teren pod cesto strmo spušča po pobočju, ni nameščenih 

varnostnih ograj?  

• Tehnične specifikacije določajo pogoje in način postavitve varnostnih ograj na javnih cestah, 

katerih namen je preprečiti zlet oz. zdrs vozila s ceste, zato nas zanima, na osnovi katerih 

pogojev, ki so razvidni tudi v predpisih, varnostne ograje niso nameščene.   

• Na tem odseku  od km 2,000 do 3,100 je vozišče preozko, širina bankin pa je minimalna, zato 

nas zanima, ali se bo v prihodnje cesta širila.« 

 

 



V odgovoru  št. 37166-4/2020/13/35 z dne 7.2.2020 ste posredovali sledeče: 

»Kar se tiče postavitve JVO ograj in smernikov, je odsek 4326 umeščen v operativni plan  za nove 

postavitve v l. 2020 in bomo postopoma pristopili k izvedbi  v skladu s prioritetami z razpoložljivimi 

oz. dodeljenimi sredstvi.« 

Iz tega povzemamo, da prepoznavate, da je namestitev JVO potrebna in nujna, o čemer smo tudi 

opozarjali v KS Gabrovka. 

V l. 2020 ni prišlo do realizacije, zato vas ponovno pozivamo, da se v čim krajšem času pristopi k izvedbi 

postavitev JVO.  

Prosimo, da se ob postavitvi JVO ne pozabi tudi na postavitev JVO na delu cca 0,740 km, kjer je na novo 

zgrajena kamnita zložba. 

 

2. »Na odseku cca km 2,600 je neposredno ob vozišču poškodovana cesta (poškodba sega v bankino 

do samega asfalta). Na terenu je to globoka jama, ki se povečuje zaradi nepravilnega 

odvodnjavanja površinske vode s pobočja hriba. Ta poškodba je na terenu že najmanj eno leto in 

tudi zaradi same ožine vozišča v ovinku ovira promet ter predstavlja nevarnost za udeležence v 

prometu.« 

 

V odgovoru  št. 37166-4/2020/13/35 z dne 7.2.2020 ste posredovali sledeče: 

 

»V km 2,600, kjer  je cesta nekoliko posedena (oz. rob vozišča), je v l. 2020  predvidena sanacija 

tega dela ceste.« 

 

V l. 2020 ni prišlo do realizacije, zato vas ponovno pozivamo, da se v čim krajšem času pristopi k izvedbi 

sanacije tega posedka.  

 

3. »Na odseku 4326 km 3,100 (križišče) do km 6,000 je vozišče izredno poškodovano in ogroža, ovira 

in zmanjšuje varnost prometa na njej. Na km od 6,800 do naselja Mirna km 11,894 (občina Mirna) 

je bil odsek 4326 že v preteklih letih (pred l. 2017) povsem v celoti preplaščen z novim asfaltom, 

medtem ko isti odsek v KS Gabrovka (občina Litija) ni bil deležen enakovredne (pred l. 2017 

nikakršne) sanacije.« 

 

V odgovoru  št. 37166-4/2020/13/35 z dne 7.2.2020 ste posredovali sledeče: 

 

»Del odseka 4326 Moravče – Tihaboj – Mirna, od km 2,000 do km 6,500 trenutno ni umeščen v 

plan obnov. Obnova oz. rekonstrukcija tega dela odseka se bo lahko izvedla, ko bodo za to 

zagotovljena finančna sredstva v državnem proračunu. Do takrat se bo odsek vzdrževal v skladu 

z dodeljenimi sredstvi, ki so namenjeni za redno vzdrževanje omenjenega odseka državne 

ceste.« 



Prosimo in predlagamo, da se o nujnosti  obnove oz. rekonstrukcije tega dela odseka ponovno preuči 

in si situacijo ogleda na terenu, kajti stanje na vozišču je vse slabše.  

Voziščna konstrukcija od cca km 3,090 do križišča za naselje Pečice je zelo poškodovana, navkljub 

vidnim lokalnim sanacijam so opazne mnoge mrežne razpoke ter udarne jame. Na terenu je vidna 

dotrajanost voziščne konstrukcije, predvsem na ravninskih delih, kjer voda zaradi površinskih poškodb 

zastaja na vozišču.  Od km 3,090 navzdol pa  navkljub nasipavanju bankin  padavinska voda stalno 

odnaša bankino, zaradi česar nastajajo poškodbe na robovih vozišča (krušenje asfalta) , in to tudi na 

ovinkih, kjer bi že načeloma moralo biti širše vozišče. 

Od l. 2017 so se na odseku 4236 Moravče – Tihaboj – Mirna že opravile preplastitve, kjer je bila situacija 

na vozišču zelo podobna, zato DRSI prosimo, da se z deli preplastitev vozišča nadaljuje tudi v l. 2021 

– 2022. 

 

S spoštovanjem     

 

 

  

 

V vednost: 

• CGP Novo mesto – Enota Litija - Zagorje 

• Občina Litija 

• arhiv 
 


