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0.2 OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

INVESTITOR:    OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana 

OBJEKT: ŠIRITEV LOKALNE CESTE »GRABANCE« TER ŠIRITEV DOSTOPNE 
CESTE Z IZVEDBO  CESTNIH PRIKLJUČKOV IN KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V »POSLOVNI CONI VÜDINA« 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: IZN – IZVEDBENI NAČRT 

VRSTA NAČRTA:   »2« NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

ŠTEVILKA PROJEKTA: 19/2020 

ŠTEVILKA NAČRTA:   19/2020-G 

ŠTEVILKA ZVEZKA:   2 

PROJEKTANT:   GRADAL BOJAN SEKEREŠ s.p. 

   Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava 

   Odg. oseba projektanta: Bojan Sekereš, univ.dipl.inž.grad. 

   Podpis: 

 

   _________________________________________________ 

   Datum: Lendava, maj 2020 

VODJA PROJEKTA:   BOJAN SEKEREŠ, univ.dipl.inž.grad., G-2251 

   Podpis: 

 

   ________________________________________________ 
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   Datum: Lendava, maj 2020 

2.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 

2.1 Naslovna stran projekta 
 

2.2 Osnovni podatki o projektu  

2.3 Kazalo vsebine načrta  

2.4 Tehnično poročilo  

2.5 Projektantski popis del  

2.6 Grafične prikazi  
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2.4 TEHNIČNO POROČILO 

2.4.1  OPIS GRADNJE IN ZNAČILNOSTI 

Investitor/naročnik Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana (v nadaljevanju investitor) želi na 
parcelah št.: 2126/16, 2126/13, 2126/11, 2327/3, 2327/6, 2302/2, 2302/2, 2127/4, 2126/9 in 2749/1 k.o. Mala Polana 
izvesti širitev obstoječe ceste in izvedba cestnih priključkov ter komunalne infrastrukture. Predmet projekta je tudi širitev 
lokalne ceste, ki poteka na parc. št. 4779/3 k.o. Velika Polana  

Vrsta projektne dokumentacije je IZN – izvedbeni načrt. Številka projekta je 19/2020. V načrtu gradbenih 
konstrukcij št. 19/2020-G je obdelana širitev obstoječe ceste, meteorna in fekalna kanalizacija. V načrtu s 
področja strojništva je obdelana izvedba vodovodnega in hidrantnega omrežja. 

Cesti potekata v ravninskem svetu, deloma skozi naselja, deloma izven naselij. Obstoječa dostopna cesta 
(JP550541) povezuje lokalno cesto (LC050081) in čistilno napravo. Z rekonstrukcijo – širitvijo obstoječe ceste bo 
nova dostopna cesta preko novih cestnih priključkov povezovala lastnike parcel v novi poslovni coni Vüdina. 
Lokalna cesta LC550541 povezuje obstoječe mini krožišče in križišče na državno cesto Velika Polana-Gomilica. 
S širitvijo lokalne ceste se bo povečala prometna varnost. Dostopna cesta spada pod občinsko cesto z oznako 
JP550541 – mestne ali krajevne ceste, ki so kot nadaljevanje cest na višje kategorije občinskih cest namenjene 
dostopu do zaključenih prostorskih enot (stan. Soseske, blokovske ali individualne gradnje, industrijske cone, 
ipd.) v posameznih območjih ali četrtih mest ali delih naselij. 

2.4.2  PODATKI O OBJEKTU IN OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječi cesti, ki spadata pod občinske ceste Občine Velika Polana imata trenutno funkcijo da: 

a) Dostopna cesta povezuje čistilno napravo z glavno občinsko cesto 

b) Lokalna cesta povezuje naselja Mala Polana, Velika Polana od mini krožišča do križišča na državno cesto Velika 
Polana-Gomilica. 

Dostopna cesta je dolžine 215 m, lokalna 660 m. Vozišči obeh cest imata enostranski prečni naklon 2% in sta široki od 4,5 
do 5,0 m. Trenutni vozišči sta preozki in ne zadostujeta pogojem prometa po lokalni cesti in dostopni cesti v predvideni 
poslovni coni. Pod obstoječo plastjo asfalta je tampon v debelini cca. 20 cm in gramozna posteljica (spodnji ustroj) do 40 
cm. Tamponski sloj je razgrnjen in valjan do minimalne nosilnosti Ne = 80 Mpa. Padci bankin znašajo 4%, brežine so 
izvedene v naklonu 1:1,5. Obstoječi priključek na lokalno cesto je izveden s priključnimi radiji 6,00 m za merodajno vozilo. 
Vsa obstoječa komunalna infrastruktura je grajena samo za potrebe obstoječe čistilne naprave. 
Za prečkanja dostopne ceste in obstoječega meteornega jarka dostopne ceste so izvedena s prepusti: 

• 2x BC fi60 cm (jarek pri čistilni napravi) 
• 1x BC fi40 cm (jarek pri priključku dostopne ceste na glavno cesto) 

Prav tako so vse obstoječi dostopi na kmetijske površine iz lokalne ceste urejeni s prepusti (BC od fi40 do fi60 cm) 
meteornega jarka. 
 
Osnove za projektiranje so bile: 

• izdelan detajlni geodetski posnetek obstoječega stanja ter geodetski načrt s strani firme Mera Ljutomer d.o.o. iz 
Ljutomera, 

• podatki iz projekta izvedenih del za čistilno napravo, del katerega je tudi dostopna obstoječa cesta in 
• grafike o novo predvidenih gospodarskih objektov v predvideni poslovni coni. 

2.4.3  PROJEKTNE OSNOVE 

Projektne osnove za izdelavo projekta so bile podane s strani Občine Velika Polana. V skladu dogovorom in podanimi 
smernicami je potrebno izdelati IZN projekt širitev obstoječe lokalne ceste ter širitev dostopne ceste z izvedbo cestnih 
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priključkov ter komunalne infrastrukture – vodovodno in hidrantno omrežje, meteorna kanalizacija in podtlačna sekundarna 
fekalna kanalizacija. 
Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu regionalne ceste, v skladu z: 

o Zakonom o javnih cestah 
in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. 

2.4.4  ZASNOVA PREDVIDENE UREDITVE 

Dostopna cesta:  

Po projektu 19/2020-G se rekonstruira vozišče regionalne ceste od priključka glavne ceste do obstoječe čistilne naprave, 
in sicer se obstoječa cesta širine 5,0 m razširi za 1,0 m. Torej je širina vozišča po rekonstrukciji predvidena 6,00 m, v 
skladu s smernicami Občine Velika Polana. V skladu z OPPN so ob novi dostopni cesti predvideni novi gospodarski 
objekti. Območje obravnavane ceste in ostali elementi spadajo v poslovno cono Vüdina. 

Za potrebe dostopa poslovnih subjektov na svoje parcele v poslovni coni se iz predvidene ceste izvedejo štirje cestni 
priključki za dvosmerni promet, širine od 7,0 do 7,30 m. 
V sklopu projekta se izvede tudi zaščita obstoječih komunalnih vodov in novogradnja meteorne kanalizacije, ureditev 
obstoječe fekalne podtlačne kanalizacije za možnost priključka predvidenih gospodarsko-poslovnih objektov v poslovni 
coni in izvedba vodovodnega in hidrantnega omrežja. 
Lokalna cesta:  

Po projektu 19/2020-G se rekonstruira vozišče lokalne ceste LC 050081 ceste od obstoječega mini krožišča do 
obstoječega križišča na državno cesto Velika Polana-Gomilica. Obstoječa cesta širine 4,5-5,0 m razširi za 1,0-1,5 m. 
Predvidena konstantna širina vozišča po rekonstrukciji je torej predvidena 6,00 m, in sicer v skladu s smernicami Občine 
Velika Polana. 

Za potrebe dostopa lastnikov sosednjih parcel se v sklopu širitve dela lokalne ceste preuredijo tudi obstoječi dostopi na 
parcele oz. kmetijske površine. Za potrebe odvodnjavanja je obojestransko izveden meteorni obcestni jarek po celotni 
dolžini obravnavane lokalne ceste. 
V sklopu projekta za lokalno cesto ni posegov v obstoječo komunalno infrastrukturo 

2.4.5  DIMENZIONIRANJE IN TEHNIČNI ELEMENTI 

Predvidi se naslednji sestav voziščne konstrukcije, ki velja za obe obravnavani cesti: 
Lokalna cesta »Grabance« ter dostopna cesta s priključki iz parcel v PC Vüdina Oznaka debelina 

Asfaltna zmes za obrabno-zaporno plast AC 8 surf B50/70, A3 3,00 cm 

Asfaltna zmes za nosilno plast AC 22 base B50/70, A3 6,00 cm 

Tampon D32   20,00 cm 

Kamnita posteljica iz kamnitega materiala  0/64   40,00 cm 

Skupaj:  69,00cm 
 
Na območjih, kjer bo nosilnost tal manjša od CBR < 5%, je potrebno vgraditi ločilno-nosilni geotekstil. V popisih je 
upoštevano celotno območje širitve ceste in priključkov.. 

-  TEHNIČNI ELEMENTI 
Za obstoječo dostopno cesto (JP550541) obstaja projekt izvedenih del, št. projekta 09095, november 2009. S predvideno 
traso širitve se prilagodimo obstoječim horizontalnim in vertikalnim elementom. Cesti potekata na ravninskem terenu. S 
širitvijo obstoječe dostopne ceste in izvedbo priključkov ter komunalne infrastrukture  ter širitvijo lokalne ceste LC050081 
se preglednost ne spremeni. 
Trasirni elementi: 

o Na območju obdelave je predvidena celotna preplastitev obstoječega in razširjenega dela dostopne ceste. Pri 
širitvi se upošteva sestav voziščne konstrukcije kot je podano v točki 0.6.6. 
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o Na območju obdelave je predvidena celotna preplastitev obstoječega in razširjenega dela lokalne ceste. Pri širitvi 
se upošteva sestav voziščne konstrukcije kot je podano v točki 0.6.6.  

o Izvedba širitve ceste za 1,00 m, po celotni dolžini kot obstoječa dostopna cesta – cca. 251 m. 
o Izvedba širitve ceste za 1,00 m, po celotni dolžini kot obstoječa lokalna cesta – cca 660 m. 
o Prečni nagibi vozišča kot na obstoječi cesti, 2%. 
o Priključki na parcele poslovnih subjektov v poslovni coni v širini od 7,00 do 7,30 m. 
o Priključki za dovoze na parcele imajo zavijalne radije 6,00 m. 
o Izvedba asfaltirane površine za novo povozno mini krožišče na križanju dostopne ceste JP550541 in lokale ceste 

LC050081.  

-  NORMALNI PREČNI PROFIL  
Normalni prečni profil za obe obravnavani cesti se je povzel po izdelanem projektu izvedenih del obstoječe dostopne ceste 
in smernicah Občine Velika Polana. 

 
 
-  KRIŽIŠČA, UVOZI 
Na dostopni cesti se predvidijo štirje priključki javnih poti za dovoz/uvoz na parcele lastnikov parcel v poslovni coni. 
Priključki so na naslednjih stacionažah: 

1. v profilu P3 0.00 + 20.00 levo 
2. v profilu P8 0.00 + 140.00 levo 
3. v profilu P8 0.00 + 140.00 desno 
4. med profiloma P9 in P10 0.00 + 140.00 desno 
5. pred profilom P1 asfaltirano, povozno mini krožišče 

 
Priključek na glavno cesto se izvede s čimprejšnjo navezavo na novo mini krožišče, prilagojeno novi širini dostopne ceste 
6,00 m. Ureditev parkirišč v poslovni coni ni zajeta v tem projektu. 

2.4.6  OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

-  PREDDELA 
V sklopu preddel se izvede  čiščenje terena, geodetska dela, rezkanje dela obstoječega vozišča, demontaža prometnih 
znakov in prometne opreme, priprava gradbišča in ureditev prometa med gradnjo. Izvede se zaščita  obstoječih 
komunalnih vodov ter izvedba predvidenih komunalnih vodov     

-  ZEMELJSKA DELA   
Po izkopu mešane zemljine ob obstoječih cestah in nadalje lahke zemljine na območju priključkov, se izkopljejo še rovi za 
jarke, kanale, prepuste, jaške itd. ter utrdi planum naravnih temeljnih tal, ki bo zagotovil enakomerno porazdelitev 
prometne obtežbe na temeljna tla.   
V območju širjenja vozišča na brežine se izvede stopničasti izkop. Nasipi za vozišče se morajo izvesti iz kvalitetnega 
prodno peščenega ali drobljenega kamnitega materiala v maksimalnem naklonu 1:1.5. Brežine se kasneje humizirajo v 
debelini 15 cm in zatravijo s travnim semenom.  

-  SPODNJI IN ZGORNJI USTROJ   
Vsi podatki o sestavi temeljnih tal in izhodišč za izračun voziščne konstrukcije so vsebovani v dimenzioniranju zgornjega 
ustroja, ki je sestavni del tega projekta. Zgornji ustroj je potrebno vgrajevati na ustrezno pripravljeno, izravnano ter 
komprimirano podlago. Na vsaki plasti je potrebno vršiti kontrolo zbitosti ter in zgoščenosti materiala. 
  

Element prečnega profila širina 
Bankina 0,50 m 
vozni pas 3,00 m 
vozni pas 3,00 m 
Bankina 0,50 m 

SKUPAJ min.: 7,00 m 
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-  ODVODNJAVANJE 
Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upoštevana določila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest (Ur. l. RS št. 47, 13.5.2005)«. Jaški in požiralniki se predvidijo iz polietilena. S predvidenim posegom se ne spreminja 
odvajanje meteorne vode. Uredijo se tudi zemeljski/meteorni jarki. Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem 
voda se mora gradnja organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v jarkih ali zadrževanja zalednih voda ob 
večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je treba v času 
gradnje urediti tako, da se ne pojavi erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je potrebno odstraniti 
vse ostanke začasnih deponij. Vse prizadete površine je potrebno ustrezno utrditi, splanirati in zatraviti, tako da je 
preprečen zdrs ali erozija. 

-  GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
Zajemajo dela in stroške izdelave širitve prepustov meteornih vod, morebitne zaščite obstoječih komunalnih vodov in 
ostalih manjših ureditev. 

-  KOMUNALNI VODI 
Obstoječi komunalni vodi, ki potekajo na območju predvidene ureditve, se bodo po potrebi zaščitili. Glede na predviden 
poseg, izkop do cca. 60 cm pod koto obstoječega vozišča, zaščita verjetno ne bo potrebna. Predvidena je gradnja novo 
predvidenih, in sicer meteorna kanalizacija, sekundarni vodi podtlačne fekalne kanalizacije, vodovodno in hidrantno 
omrežje.  
Na območju ureditve ceste so obstoječi naslednji komunalni vodi: 
- Podtlačna fekalna kanalizacija – primarni vod. 
- Elektro vodi. 
- TK vodi. 

 

Predvidene so naslednje ureditve komunalnih vodov: 
o Vodovod 

Ureditev in izvedba vodovodnega in hidrantnega omrežja je obdelana v načrtu strojnih inštalacij tega projekta. 

o Fekalna kanalizacija 
Na območju poslovne cone Vüdina poteka obstoječa fekalna podtlačna kanalizacija. V projektu se zato obravnava samo 
sekundarni vod fekalne kanalizacije s priključnimi jaški na glavni kanalizacijski vod K3. Kanalizacijski vod se izvede s 
cevmi iz polietilena PE100 SDR 11 (d90, 16bar) po SIST EN 12201, vključno z vsemi detajli in vgrajevanjem po navodilih 
dobavitelja in spajanjem z elektro-varjenim spojem. Dobava in montaža zapornih ventilov, odcepov za stranske dotoke in 
odcepov za podtlačne jaške iz polietilena se izvede po popisu del tega projekta. Zaradi podtlačnega voda se vgradijo 
podtlačni jaški iz polietilena PE DN 800 v zelenici po navodilih dobavitelja vakuumskega sistema, vključno s pokrovom po 
standardu SIST-EN124, razreda B125, okrogle oblike premera 600 mm, z antikorozijsko zaščito-bitumen. Po končanim 
delih se mora vsa kanalizacija očistiti pod nadzorom upravljalca ali investitorja. 

o Meteorna kanalizacija 
Za potrebe širitve ceste in kasneje predvidenih poslovno-gospodarskih objektov v poslovni coni se predvidi nova meteorna 
kanalizacija po celotni dolžini obstoječe ceste. Skupna dolžina celotnega meteornega voda je cca 250 m. Odvajanje 
meteornih vod iz površin bo urejeno površinsko v obstoječi meteorni jarek, kot po obstoječem stanju in dodatno še preko 
peskolovov in revizijskih jaškov. Predvidenih je šestnajst PE peskolovov kot npr. Romold DN450, h=1,25 m ali 
enakovredno podobno, z montažo LTŽ rešetke 400/400, z nosilnostjo 40 t. Priklopi peskolovov na revizijske jaške se 
izvede s PVC cevjo dimenzije fi 200 mm. Revizijski jaški tipa PE jašek DN 630, h=1,20 m se izvedejo vključno z LTŽ 
pokrovi 600/600, DN400. Vsi ostali detajli in navodila so opisani v popisu del tega projekta. 

-  PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah« (Ur.l. RS 99/15, spremenjen v Ur.l. RS, št. 46/17), izdanimi »Tehničnimi specifikacijami«. Obstoječa dostopna 
cesta je že sedaj prometno opremljena. Predvidena je odstranitev obstoječe vertikalne signalizacije, ki bo ovirala gradnjo. 
Dodajo se tudi dodatni prometni znaki. Predvidena postavitev vertikalne signalizacije, talnih označb ter druge prometne 
opreme je razvidna iz grafičnega dela dokumentacije.  
Cesta poteka v poslovni coni, sicer izven naselja. Prometni znaki so iz aluminijaste pločevine. Višina postavitve prometnih 
znakov je 1,50 m nad terenom. Stebrički so iz vroče cinkane cevi premera 64 mm. Temelji znakov se izvedejo v 
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dimenzijah 30/80 cm s predhodno položenim podložnim betonom C10/16. Znaki se postavijo v bankinah ceste. Predvideni 
znaki so naslednjih velikosti: 

• okrogli  r = 600 mm in r=400 
• trikotni  a = 600 mm 
• osmerokotni   rv = 600 mm (včrtani) 
• pravokotni  300x250, 900x900 ,1000 (1200, 1800) x500 mm. 

Horizontalna signalizacija se obnovi na celotnem vozišču. Talne označbe se izvedejo v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Predvidena je naslednja horizontalna 
signalizacija: 

• Vodilna črta 5111 debeline 12 cm 
• sredinska vodilna prekinjena črta 5121 v rastru 5-5-5 debeline 12 cm 
• Široka neprekinjena črta 5211 širine 0.50  

2.4.7  TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Dela pri rekonstrukciji obravnavanih cest se bodo izvajala pod delno zaporo, tako da bo možen dostop do čistilne naprave, 
poslovne cone in vseh naselij Občine Velika Polana. V času delne zapore se bo promet urejal s prometno signalizacijo 
(odvzem prednosti) ter izmenično enosmerno, z usmerjanjem z loparčki.  Izvajalec bo moral imeti ves čas postavljeno 
ustrezno znakovno signalizacijo za označevanje gradbišča.  
Odvečni material pri izkopih –  zemljino in kamnino brez gradbenih materialov se odvaža na deponijo. Lahko se uporabi 
tudi za nasipe na mestih, kjer ne bo vozišč, ali pa se trajno deponira v neposredni bližini. Po končani gradnji se deponiran 
material razplanira in humuzira. Odpadne gradbene materiale je potrebno odvažati na trajno deponijo. 

2.4.8  ZAKLJUČEK 

Vse nejasnosti pri projektu, ki bi se eventualno pojavile, sta izvajalec in investitor dolžna razčistiti skupaj s projektantom 
pred izvedbo del. 
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2.5 PROJEKTANSTKI POPIS DEL 
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2.6 GRAFIČNI PRIKAZI 
 

1. PREGLEDNA KARTA   

2. GRADBENA SITUACIJA – dostopna cesta »PC Vüdina« M1:500 

3. SITUACIJA PROMETNE UREDITVE – dostopna cesta »PC Vüdina« M1:500 

4. ZBIRNA SITUACIJA S KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV  – dostopna cesta »PC Vüdina« M1:500 

5. KARAKTERISTIČNI IN PREČNI PROFIL – dostopna cesta »PC Vüdina« M1:50 

6. GRADBENA SITUACIJA – 1. del – lokalna cesta »Grabance« M1:500 

7. GRADBENA SITUACIJA – 2. del – lokalna cesta »Grabance« M1:500 

8. GRADBENA SITUACIJA – 3. del – lokalna cesta »Grabance« M1:500 

9. SITUACIJA PROMETNE UREDITVE  – 1. del – lokalna cesta »Grabance« M1:500 

10. SITUACIJA PROMETNE UREDITVE – 2. del – lokalna cesta »Grabance« M1:500 

11. KARAKTERISTIČNI IN PREČNI PROFIL – lokalna cesta »Grabance« M1:50 

 


