
PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO STROKOVNIH PODLAG (IDZ) PROMETNIH POVRŠIN V 

OBČINI BLED 

 

Občina Bled je pristopila k izdelavi strokovnih podlag (IDZ) prometnih površin na občinskih 

javnih cestah. Razpisna dokumentacija vsebuje 25 odsekov občinskih javnih cest za katere je 

potrebna izdelava idejne zasnove. Podrobnejša projektna izhodišča in potreben obseg izdelave 

IDZ je razviden iz tabele, ki je priložena razpisni dokumentaciji. 

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČIJ GLEDE NA PRILOŽENO TABELO: 

(1) REKONSTRUKCIJA CESTE DO KAMPA BLED 

 

(2) REKONSTRUKCIJA DELA REČIŠKE CESTE 

 



(3) GRADNJA KROŽIŠČA NA CESTI SVOBODE 

 

(4) REKONSTRUKCIJA DELA RIBENSKE CESTE 

 

 

 

 

 



(5)PARTIZANSKA OD SRC PROTI ZASIPU 

 

(6) SEBENJSKA CESTA – PLOČNIK IN SEBENJE I 

 



 

(7) REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE CESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8) REKONSTRUKCIJA KORITENSKE CESTE SKOZI NASELJE 

 

(9) REKONSTRUKCIJA CESTE BLED - KORITNO 

 



(10) REKONSTRUKCIJA IZLETNIŠKE CESTE 

 

(11) OPPN DOBE 

 



(12) P+R NA JASI 

 

(13) ZAGORICE – LEVSTIKOVA IV 

 

 

 

 



(14) KORITNO II 

 

(15) LEVSTIKOVA III 

 

 



(16) CANKARJEVA CESTA 

 

(17) ULICA JAKA BERNARDA 

 

(18) JARŠKA CESTA – KORITENSKA 



 

(19) CESTA GORENJSKEGA ODREDA I – GARDEN VILLAGE 

 

 

 

 

 

 



(20) PREČNA ULICA 

 

ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PO POSAMEZNIH OBČINSKIH CESTAH 

ZAHTEVE NAROČNIKA 

Izbrani izvajalec mora predano dokumentacijo pred izdelavo predmetne dokumentacije 

podrobneje proučiti in eventualna vprašanja glede podrobnejših rešitev predhodno uskladiti z 

naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno in 

ustrezno ukrepati glede na spremembe.  Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse 

materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z 

uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja. Če se v fazi potrjevanja 

dokumentacije ali v revizijskem postopku ugotovi, da rešitve v projektu niso ustrezne, jih mora 

izbrani izvajalec nemudoma popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne 

in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. 

PREGLED IN POTRDITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Projektno dokumentacijo bo pregledal in ocenil skrbnik projekta na občini Bled. 

V roku, ki je določen s pogodbo, projektant odda skrbniku na občini Bled projekt IDZ v pregled in 

potrditev. Odda se celotna projektna dokumentacija na CD – v elektronski obliki, v formatu dwg 

in pdf. Naročnik ima na voljo 14 dni za pregled in potrditev projektne dokumentacije. Po pregledu 

dokumentacije, odpravljenih pomanjkljivosti in s soglasjem skrbnika projekta, projektant odda 

projektno dokumentacijo naročniku, in sicer IDZ v 2 tiskanih izvodih in na CD. 

Za odseke cest, ki se nahajajo v varovanih območjih mora izvajalec od pristojnega 

soglasjedajalca pridobiti soglasje na izdelano IDZ. 

Idejna zasnova mora poleg obveznih sestavin skladno z veljavno zakonodajo vsebovati tudi 

zakoličbeni elaborat. 

ROKI 

Roki za izdelavo IDZ projektne dokumentacije po posameznih sklopih so določeni v tabeli, 

ki je priloga razpisne dokumentacije. 


