
1  PRAVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA 

 

Vaško jedro Trzina 

Cesta za Hribom – ID 181495 

Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste - 21120 

Šifra odseka - 074212 

 

polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometrski položaj začetka, konca ali sredine objekta 

Polni naziv objekta se prilagodi vrsti načrtovanega posega na cesti, cestnem odseku ali cestnem objektu, navedejo se razpoložl jivi podatki 

 

INZI - izvedbeni načrt za izvedbo 

 

vrsta izvedbenega načrta (izvedbeni načrt za izvedbo, izvedbeni načrt izvedenih del) 

 

150/19 Načrt zunanje ureditve 

 

številka izvedbenega načrta 

 

OBČINA TRZIN 

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

 

polni naziv investitorja 

 

Rok Benda, u.d.i.a. ZAPS A 1179 

 

odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta, podpis 

 

RB d.o.o. 

Glavičeva 27, 1234 Mengeš 

Rok Benda, direktor 

 

izdelovalec izvedbenega načrta, žig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika izdelovalca 

 

Mengeš, 11.11.2019 

 

kraj in datum 

 

Projektna dokumentacija izdelana po Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12)   
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2  KAZALO VSEBINE 

1 Naslovna stran 

2 Kazalo vsebine 

3 Tehnično poročilo 

4 Risbe 

 

  



3  TEHNIČNO POROČILO 

 

 

 

 

1. Splošno 

 

Predmet projektne dokumentacije je INZI - izvedbeni načrt za izvedbo rekonstrukcije cestne v širini 5,00m, pločnika v širini 1,60m in meteorne kanalizacije, ter 

prestavitev dela vodovodnega omrežja. Pod hribom se izvede pešpot širine 2,00m. 

Višinsko in situativno se vozišče ter pločnik izvede na lokaciji obstoječe ceste. 

Ob cestišču in ob pešpoti se izvede zasaditev drevoreda. 

Ob pločniku in ob pešpoti se uredi javna razsvetljava. 

 

2. Opis obstoječega stanja 

 

Predvidena gradnja se nahaja v območju cerkve v Trzinu in gre za del ulice Za hribom, ter križišče s Habatovo ulico. 

Območje ima urejeno odvodnjavanje meteorne in sanitarne kanalizacije. Ki poteka v vozišču, preko območja poteka zračni elektro vod, po desnem robu vozišča 

pa potekajo TK vodi, vodovod, ter plin. 

 

3. Opis projektne rešitve 

 

Predvidena je rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 191.25 m in širine 5,00 m, z enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,6m.. 

Cestišče je po obeh straneh obrobljeno z granitnim robnikom 10/20 cm, pločnik pa se zaključi s kocko 10/10/10cm. 

 

V km 0.042,80 je predvidena klančina za umirjanje prometa, od koder so vsi robniki položeni v nivoju asfalta. 

Na tem območju se na cca. vsakih 11 m na cesti izvede prečen pas iz granitnih kock v širini 1,25m, kateri služijo kot hitrostne ovira, saj je tu predvideno 

območje umirjenega prometa. 

V območju profila P2 se po levi strani v dolžini 33m izvede kamnita zložba. 

 

Vzhodno od ceste je pod hribom predvidena izvedba makadamske pešpoti v širini2,0m in dolžine 188m. Ob poti se po levi strani izvede jarek, za odvod 

površinskih voda, ter drenaža za odvod zalednih talnih voda. 

 

Predvidena je sledeča sestava zgornjega ustroja: 

 

Povozne površine 

- 4 cm bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 , 

- 6 cm AC 22 base B 50/70 A4, 

- 20 cm kamniti drobljeni material 32 

- 35 cm kamniti drobljeni material 100 ali prodec 

 

Hodnik za pešce 

- 4 cm bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4 , 

- 15 cm kamniti drobljeni material 32 

- 30 cm kamniti drobljeni material 100 ali prodec 

 

Travne plošče 

- 10 cm Travne plošče, 

- 15 cm kamniti drobljeni material 32 

- 20 cm kamniti drobljeni material 100 ali prodec 

 

Makadamska pešpot 

- 5 cm kamniti drobljeni material 0-8, 

- 10 cm kamniti drobljeni material 32 

- 20 cm kamniti drobljeni material 100 ali prodec 

 

 



Za povozne površine je na planumu temeljnih tal in nasipa potrebno doseči Ev2 vsaj 60 MN/m2, na 

planumu tamponske plasti pa nosilnost Ev2 vsaj 100 MN/m2. 

Ustrezno nosilnost potrdi z opravljenimi meritvami geomehanik. 

 

 

4. Odvodnjavanje in meteorna kanalizacija 

 

Odvodnjavanje dovozne ceste in hodnika za pešce je predvideno preko prečnih in vzdolžnih sklonov v  teren ob vozišču, kjer je zasajen drevored. V liniji 

drevoreda pa se izvede cestne požiralnike z LTŽ rešetko ki bodo odvajali morebitno presežno vodo ob nalivih. Rešetke se vgradijo nosilnostnega razreda  C250. 

Iz cestnih požiralnikov se meteorne vode preko PVC vezne kanalizacije Ø150 mm spelje v novo predviden meteorni kanal iz PVC SN4 enostenske cevi, ki se 

polno obbetonirajo. Sedanje požiralnike, ki so bili priklopljeni v sanitarni kanal pa se večunoma poruši, cevi pa blindira. 

 

5. Komunalne naprave 

 

V sklopu tega projekta je predvidena prestavitev dela vodovoda, ki poteka na lokaciji predvidenega drevoreda. Vodovod se prestavi v vozišče. Potek posameznih 

predvidenih vodov in lokacije obstoječih vodov je razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

Ob vozišču se postavi nove svetilke javne razsvetljave, ki se jih priklopi na obstoječe omrežje javne razsvetljave. 

Predvidena je vgradnja varčnih svetilk, ki so skladne z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in zadoščajo osvetlitev vozišča glede na 

svetlobno-tehnične razrede. Podzemne povezave med svetilkami se izvedejo v fleksibilni kabelsko kanalizacijski cevi. 

 

Ob pešpoti se postavi novo omrežje javne razsvetljave, ki se ga priklopi na JR omrežje ulice Za hribom. 

 

V območju profila P6 je zaradi predvidenega drevesa potrebna prestavitev dela ZK omrežja.  

 

Predvidena je prestavitev vodovodnega omrežja v vozišče na dolžini 115m, ter zamenjava hišnih priključkov od javnega voda do vodomerov. 

Prestavita se dva hidranta. 

 

Potek posameznih predvidenih vodov in lokacije obstoječih vodov je razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov. 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljavce komunalnih vodov o času začetka gradnje, da le ti zakoličijo traso obstoječih vodov in da lahko 

spremljajo potek gradbenih del v območju njihovih vodov in po potrebi predlagajo dodatne ukrepe za varovanje obstoječe infrastrukture. 

 

Ob gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje in sprejeti vse ukrepe, ki  jih soglasodajalci navedejo v izdanih mnenjih. 

 

6. Prometna oprema in signalizacija 

 

Območje bo opredeljeno kot Cona umirjenega prometa, za kar se na vhodu v cono postavi nove prometne znake. Ostala obstoječa vertikalna prometna 

signalizacija se obdrži, prav tako režim v križišču s Habatovo. Obeleži se prehod za pešce in grbina. 

 

7. Zasaditve 

 

LIPOV DREVORED 

Vzdolž ulice Za hribom je predvidena zasaditev dvostranskega lipovega drevoreda (Tilia cordata "Greenspire"). Na zahodni strani se drevesa sadi v rastoju cca 

9,5m ter na vzhodni strani na 11,5 do 12,5m. Rastišče drevesa je umaknjeno v zelenico med pločnikom in vrtovi, kamor se steka meteorna voda z utrjenih 

površin. Drevored ločuje javni prostor ulice od zasebnih vrtov ter predstavlja glavni motiv ureditve.  

 

KOSTANJEV DREVORED 

Ob pešpoti se po vzhodni strani zasadi kostanjev drevored (Aesculus hippocastanum "Baumannii"). Drevesa se sadi v rastoju cca 9,5m. Drevored definira gozdni 

rob ter označuje potek novo urejene pešpoti. 

 

ŽIVE MEJE 

Na zahodni strani ulice Za hribom, kjer je potrebno na novo določiti robove vrtov (med profili P5 in P7) se zasadi živa meja iz ligustra – jajčastolistna kalina 

(Ligustrum ovalifolium) višine 1m, z mrežno ograjo v sredini. 

Ob pešpoti – kot zastor pred stanovanjskimi hišami (P2-P5 in P7 in P9) se zasadi gabrova živa meja (Carpinus betulus), višine 1m. 

  



8. Zaščitni ukrepi 

 

OGRAJA 

Med profili P2 in P7 se v skupni dolžini 90m postavi varovalna ograja, ki ščiti pred padcem v globino. Ograja se izvede z impregniranih smrekovih okroglic (3 

horizontale) fi15cm višine 1m. Vertikale so postavljene 1kom/2m
1
 , ter pritrjene na temeljni nastavek, ki je vgrajen v temelj premera 20cm in globine 50 cm. 

 

PODPORNA KONSTRUKCIJA 

V kolikor se bo v območju men P2 in P4 ugotovilo, da je pešpot vkopana v kompaktne plasti apnenca, sanacija obstoječe podporne konstrukcija ni potrebna, V 

nasprotnem primeru se izvede podporna konstrukcija, ki bo dimenzionirana na zemeljske pritiske zaglinjenih gruščev, ki predstavljajo preperinski sloj nad 

kompaktnirni apnenci. 

 

SIDRNA MREŽA 

Med profiloma P7 in P8 je potrebna odstranitev in zaščita pretrtih plasti apnenca s sidrano zaščitno mrežo (npr. Palvis mreža). 

 

KOKOSOVA MREŽA, ZATRAVITEV 

Leče zaglinjenih gruščev, katere se pojavljajo med kompaktnimi plastmi apnenca je potrebno oblikovati ter površino zaščititi s primerno kokosovo mrežo ter 

zatraviti. Priporočamo izvedbo zatravitve po sistemu »hidromulchinga«. 

 

POPLAVNA VARNOST: 

Ulica za Hribom se nahaja v območjih z majhno in preostalo poplavno nevarnostjo, kjer je globina vode manjša od 0,5m (iKG Q100) – območje 100 in 500 

letnih poplav. Rekonstrukcija ulice ohranja niveleto obstoječe osi ceste, delno se zaradi spremenjenega načina odvodnjavanja ter deviacije osi med P7 in P9 

spreminjajo le prečni skloni. S posegom ne spreminjamo pogojev, ki vplivajo na poplavno varnost območja. Posebni omilitveni ukrepi zato niso potrebni. 

Gradnja gradbeno inženirskih objektov - 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste je znotraj razreda majhne poplavne nevarnosti 

dopustna skladno s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja (Url. RS 89/08). 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4840


4  RISBE 

4.1 Posnetek obstoječega stanja 1:250 

4.2 Tehnično prometna situacija 1:250 

4.3 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:250 

4.4.1 Vzdolžni prerez ceste 1:1000/100 

4.4.2 Vzdolžni prerez pešpoti 1:1000/100 

4.5.1 Normalni prečni prerez 1-1 1:50 

4.5.1 Normalni prečni prerez 2-2 1:50 

4.6.1 Prečni prerezi ceste 1:1000/100 

4.6.1 Prečni prerezi pešpoti 1:1000/100 
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