Krajevna skupnost Sorica
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PREDLOG STRATEGIJE ZA PODROČJE CEST za KS Sorica v letu
2021-2026 (povzet po planu investicij 2021)
1. JAVNE POTI
• Rekonstrukcija javne poti 994921 Petrovo Brdo – Podporezen na kritičnih odsekih 2x100m
• Asfaltacija odseka Sp. Sorica 30 v dolžini 45 m (lastnik ne želi kategorizacije v javno pot)
• Glede na večje poškodbe cestišča na cesti 994893 Groharjev spomenik – Tolc je v letu 2021
potrebno nadaljevati rekonstrukcijo ceste. Za cesto Groharjev spomenik – Košnar, finančno KS
Sorica projekta ne bo zmogla izvesti. Prosimo, da Občina Železniki zagotovi sredstva za
rekonstrukcijo ceste v dolžini 350 m.
• Asfaltacija odseka javne poti št. 994951 v Sp. Danjah 6 mimo Pegama v dolžini 90 m.
• Asfaltacija odseka javne poti št. 994883 v dolžini 52 m do hišne številka Zgornja Sorica 18a (cesta
do Krejlna).
• Obnoviti, asfaltirano javno pot št. 994901 zaradi poškodb v delih od Gostišče Macesen – Tolc 370m.
Razširitev ovinka in rekonstrukcija opornega zidu na tej poti nad Gajžlarjevo hišo, Sp. Sorica 11
• Asfaltirati 60m javne poti od lokalne ceste – Zgornja Sorica 47(pri Jaku)
• Asfaltirati javno pot 994901 Košnar – priključek na regionalno cesto C RT 910 v dolžini 1100m

2. LOKALNE CESTE
• Rekonstrukcija ceste LC 494062 skozi Zg. Sorico; odsek Keržar - Franc Kejžar – priključek na
regionalno cesto 500m; odsek začetek na C RT 910, Pošta – Lompraht 400m;
• Asfaltacija 100 m odseka ceste 994901 Koštnar – Ciril Metod, klančina pod gospodarskim objektom
(potrebna še prekategorizacija, celoten del ceste naveden pod javne poti);
• Asfaltacija odseka LC 494061 na relaciji Povdn – Zg. Danje, Trojar – Zabrdo, Zabrdo – Torka
3. GRADNJA OPORNEGA ZIDU IN IZDELAVA OGRAJ
• Pri Urlistu na LC 494062 ureditev ovinka ter priklop na regionalno cesto (navedeno že v drugi točki).
• Oporni zid pri Pegamu – razširitev pred asfaltacijo (navedeno že v prvi točki).
• Oporni zid ob oz. okoli pokopališča – obstoječ zid se nagiba navzven.
• Oporni zid v Pohu v Spodnjih Danjah.
• Oporni zid pri Cerilu in Metodu priključek na regionalno cesto C RT 910
• Ograja na cesti Rotk – Danje.
• Ograja na mostu Podrošt.
• Rotk – Zgornje Danje, postavitev odbojne ograja na LC 494061 na odseku 180m (prvi oporni zid) v
dolžini 30 m in na odseku 500m v dolžini 25 m (oporni zid nad globoko grapo). Izgled odbojne
ograje mora biti v lesu. (Natura 2000, ZVKD).
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