
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Odprava škod po neurju na cesti JP 964751 pri hiši Lokovina 34a

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja dveh opornih zidov iz kamna v betonu 

dolžine 43,00m in 53,00m z  vmesno oblogo brežine s kamnito 

zložbo v suho, L=41,00m. Zaledne talne vode se v temeljih 

zajamejo z drenažnimi PE cevmi DN160 in skupaj z površinsko 

vodo iz ceste preko jaškov fi80 višine 2,00m odvedejo do dna 

doline po PE ceveh DN400, L=100,00m in iztok zaščiti s podajnim 

predložjem, na koncu drugega zidu pa po PE ceveh DN250, 

L=6,00m. Na koncu se na dolžini 200,00m obnovi zgornji ustroj 

ceste z 0,30m debelim slojem  tampona in dvoslojnim asfaltom 

5+3cm širine 3,00 m z asfaltno koritnico  in gramozirano bankino 

širine 0,50 m.
vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

 novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI

številka projekta Ap - 2/21

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 5 Načrt s področje tehnologije

številka načrta Ap - 2/21

datum izdelave januar 2021

ime in priimek 

pooblaščenega inženirja
Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.

identifikacijska številka T - 0018

podpis pooblaščenega 

inženirja

projektant (naziv družbe) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

vodja projekta Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.

identifikacijska številka T - 0560

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

1.  NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 1A

ime in priimek ali naziv družbe Občina Dobrna

naslov ali sedež družbe Dobrna 19, 3204 DOBRNA

elektronski naslov obcina@dobrna.si

telefonska številka +386 3 780 10 50

davčna številka SI 64225569

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Odprava škod po neurju na cesti JP 964751 pri hiši 

Lokovina 34a

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja dveh opornih zidov iz kamna v 

betonu dolžine 43,00m in 53,00m z  vmesno oblogo brežine 

s kamnito zložbo v suho, L=41,00m. Zaledne talne vode se v 

temeljih zajamejo z drenažnimi PE cevmi DN160 in skupaj z 

površinsko vodo iz ceste preko jaškov fi80 višine 2,00m 

odvedejo do dna doline po PE ceveh DN400, L=100,00m in 

iztok zaščiti s podajnim predložjem, na koncu drugega zidu 

pa po PE ceveh DN250, L=6,00m. Na koncu se na dolžini 

200,00m obnovi zgornji ustroj ceste z 0,30m debelim slojem  

tampona in dvoslojnim asfaltom 5+3cm širine 3,00 m z 

asfaltno koritnico  in gramozirano bankino širine 0,50 m.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

 novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

sanacija plazu
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI

sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta Ap - 2/21

datum izdelave januar 2021

projektant (naziv družbe) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

vodja projekta Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.

identifikacijska številka T - 0560

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

PODATKI O PROJEKTANTU
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska 

številka

Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.: IZS T - 0018

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja tehnologije št.: Ap-2/21, januar 2021

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba
Andrej Grilc, univ.dipl.inž.geod.; IZS Geo 0215

navedba gradiv, ki so jih Geodetski načrt št.: 3/2021, 08. 01. 2021
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projektant (naziv družbe) APUS d.o.o.

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

vodja projekta Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.

identifikacijska številka T - 0560

IZJAVLJAM

Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.

T - 0560

podpis vodje projekta

Tadej Jeršič, direktor

podpis odgovorne osebe projektanta

 PRILOGA 2B

2.1  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

odgovorna oseba projektanta

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, 

gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost 

rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi 

predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni 

arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so 

potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 

značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

identifikacijska številka
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KAZALO NAČRTOV  

PZI PID

naziv načrta številka načrtanaziv načrta št. načrta

1. Načrt s področja arhitekture ni predviden

2. Načrt s področja gradbeništva ni predviden

3. Načrt s področja elektrotehnike ni predviden

4. Načrt s področja strojništva ni predviden

0. Načrt s področja tehnologije Ap - 2/21

6. Načrt s področja požarne varnosti ni predviden

7. Načrt s področja geotehnologije in 

rudarstva
ni predviden

8. Načrt s področja geodezije 3/2021

9. Načrt s področja prometnega 

inženirstva
ni predviden

10. Načrt s področja krajinske 

arhitekture
ni predviden

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

 

3.  KAZALO VSEBINE PROJEKTA
 PRILOGA 3
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naziv gradnje

vrsta dokumentacije PZI

strokovno področje načrta

številka načrta

datum izdelave

merilo

 

 

 

 

5.1.1.3 Opis predvidenih del  

5.1.1.4 Zaključek  

5.1.2 Izračuni  

5.1.2.1 Popis del s predimerami  

5.1.2.2 Projektantski predračun  

5.2 GRAFIČNI DEL  

5.2.1 Lokacijski prikazi  

5.2.1.1 Pregledna karta M   1 : 5 000

5.2.1.2 Gradbena situacija M   1 : 200

5.2.1.3 Katastrska situacija M   1 : 200

5.2.2 Tehnični prikazi  

5.2.2.1 Podolžni prerez po osi ceste 1 M   1 : 100/100

5.2.2.2 Podolžni prerez po osi ceste 2 M   1 : 100/100

5.2.2.3 Prečni profili M   1 : 100

5.2.2.4 Tipični prerezi in detajli M   1 : 50

5.3 FOTODOKUMENTACIJA  

Problematika

5.1 TEKSTUALNI DEL

5.1.1.2 Opis obstoječega stanja

5.1.1 Tehnično poročilo

5.1.1.1

4.  KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA                

KAZALO VSEBINE

Zap. št. Naslov poglavja, grafičnega prikaza

5 Načrt s področje tehnologije

januar 2021

PODATKI O NAČRTU S PODROČJA TEHNOLOGIJE

Odprava škod po neurju na cesti JP 964751 pri hiši 

Lokovina 34a

Ap - 2/21
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naziv gradnje

vrsta dokumentacije PZI

strokovno področje načrta

številka načrta

datum izdelave

Projekt za izvedbo (PZI) mora vsebovati:

1. Splošni del tehnološkega načrta PZI, ki mora obsegati naslovne strani vodilnega projekta z 

navedbo podatkov o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (prilogo 1A Pravilnika), izjavo 

projektanta in vodje projekta (Prilogo 2B Pravilnika), kazalo vsebine projekta (Prilogo 3 

Pravilnika), kazalo vsebine vodilnega načrta, projektno nalogo ter splošne podatke o gradnji 

(Prilogo 4 Pravilnika) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS št.: 36/2018);

2. Tehnični del projekta s:                                                                                                                                       

A. tekstualnim delom tehnološkega načrta PZI, ki mora obsegati: 

• tehnično poročilo z zbirnim in posebnim delom v skladu s 15. členom Pravilnika z opisom 

obstoječega stanja, opisom predvidenih del in projektantskim predračunom    in                                                                                                                                                            

B. grafičnim delom z lokacijskimi in tehničnimi prikazi in sicer s                                                                    

•  pregledno karto z vrisano lokacijo obravnavanega odseka ceste izdelano na podlagi karte TTN, 

• gradbeno situacijo z vrisanimim predvidenim opornim objektom in obnovljene cete v 

primernem merilu, izdelano na osnovi geodetskega posnetka terena,                                                                                                                                                                        

• katastrsko situacijo tega odseka ceste z vrisanimi načrtovanimi deli s parcelnimi mejami na 

osnovi obstoječega katastra                                                                                                                         

• podolžni profil po osi ceste z vrisanimi opornimi objekti,

• prečne profile čez cesto in oporni objekt s prikazom njegovih dimenzij in podolžnim prerezom 

po osi odvoda vode,                                                                                                                                                                  

• tipične prereze in detajle načrtovanih zavarovanj in objektov ter

Brežina nad cesto JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno se je pri hiši Lokovina 34a zaradi plazu 

že dalj časa posedala, v času obilnih padavin dne 03. 08. 2020 pa je še dodatno splazela, obenem 

pa se je cesta na daljšem odseku ponižala, na posameznih mestih je razpokal tudi zunanji rob 

asfalta. Plazenje se na obeh brežinah ob cesti odraža tudi v nagnjenih drevesih in poševni ograji 

na vrhu vkopne brežine. Ker zaradi neurejenega površinskega odvodnjvanja in zasute bankine 

padavinska voda sedaj močneje zamaka zgornji ustroj ceste ter s tem plazenje še povečuje, je 

treba čim prej z ustrezno dimenzioniranim opornim objektom podpreti vkopno brežino, zajeti 

tako talne kot površinske vode in jih odvesti do stabilnega terena dolvodno. Poleg tega je v 

celoti treba obnoviti zgornji ustroj ceste in jo po možnosti razširiti.

Vse ureditve je treba načrtovati na podlagi geodetske izmere obravnavanega območja in na 

podlagi obstoječih kart TTN in DOF.

PROJEKTNA NALOGA

januar 2021

5.  PROJEKTNA NALOGA                

PODATKI O NAČRTU S PODROČJA TEHNOLOGIJE

Odprava škod po neurju na cesti JP 964751 pri hiši Lokovina 

34a

5 Načrt s področje tehnologije

Ap - 2/21
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Grafične priloge se izdela v formatu .dxf ali .dwg (AutoCAD) oz. .pdf, predračunski elaborat v 

Excel-u z upoštevanim davkom na dodano vrednost ter s tehničnim poročilom v .pdf. Potrebno 

je predati 3 izvode projekta v tiskani obliki in 1 izvod na CD.                                                                                                                         

Gradnja zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov mora potekati v skladu z določili 

prostorskih izvedbenih aktov na območju urejanja ter skladno z veljavno evropsko, državno in 

lokalno zakonodajo na področju urejanja prostora, varstva okolja ter graditve objektov, pri 

čemer je potrebno upoštevati vse spremembe in novosti na področju te zakonodaje.

morebitne ostale potrebne načrte, grafične prikaze, izkaze in dokumente, ki jih določa Pravilnik 

o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS št.: 

36/2018), Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski 

dejavnosti, objavljenih v Uradnem listu RS št.: 61/2017 in 72/17-popr.,  Zakonom o vodah s 

spremembami in dopolnitvami (Ur.l.RS št.: 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 

ostalo področno zakonodajo.
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naziv gradnje

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

 novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

 sprememba namembnosti

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje DA

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

1309, 1318/1, 1360, 1361/2, 1362/3, 1363/1, 1363/3, 

1363/4, 1374/2, 1377, 1369/1, 1369/2, 1960/3 in 

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

Dobrna

155

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

6.  SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Odprava škod po neurju na cesti JP 964751 pri hiši 

Lokovina 34a

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja dveh opornih zidov iz kamna v 

betonu dolžine 43,00m in 53,00m z  vmesno oblogo 

brežine s kamnito zložbo v suho, L=41,00m. Zaledne 

talne vode se v temeljih zajamejo z drenažnimi PE cevmi 

DN160 in skupaj z površinsko vodo iz ceste preko jaškov 

fi80 višine 2,00m odvedejo do dna doline po PE ceveh 

DN400, L=100,00m in iztok zaščiti s podajnim 

predložjem, na koncu drugega zidu pa po PE ceveh 

DN250, L=6,00m. Na koncu se na dolžini 200,00m 

obnovi zgornji ustroj ceste z 0,30m debelim slojem  

tampona in dvoslojnim asfaltom 5+3cm širine 3,00 m z 

asfaltno koritnico  in gramozirano bankino širine 0,50 

m.

pred pričetkom del je treba pridobiti soglasja lastnikov 

zemljišč in upravljavcev infrastrukture, postaviti delno 

zaporo ceste ter zakoličiti optični kabel

odstranitev

podporni zid

ureditev odvodnjavanja

številka GD za obstoječe objekte
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EUP

namenska raba

zazidana površina

 
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

 

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE ## KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
##

VARSTVO NARAVE ## NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA ## VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV ## MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ
##

OKOLJE DIVJADI ## MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA ##

CARINA ##

VODOVOD ## MNENJE

ELEKTRIKA ## MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV

PLIN ## MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV

TOPLOVOD ## MNENJE

FEKALNE VODE ## MNENJE

METEORNE VODE ## MNENJE

TELEFONIJA ## MNENJE

KABELSKA TV ## MNENJE

JAVNE CESTE
##

ŽELEZNICE
##

K1- Najboljša kmetijska zemljišča

 

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

prostorski akt

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna 

( Ur.l. RS, št. 11/12),                                                            

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna (Ur.l. 

RS, št. 33/18)                                                                                       

OSRED 1

MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 

ODSTRANITEV DEDIŠČINE

MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU 

RIBIŠKEGA OKOLIŠA

MNENJE ZA GRADNJO NA OBM. MEJNEGA PREHO
MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI 

CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
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OBJEKT 1: GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - OPORNA ZIDOVA IN OBLOGA BREŽINE

OBJEKT 2: GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - REKONSTRUKCIJA CESTE

klasifikacija po CC-SI
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste

zahtevnost objekta MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

požarno zahteven objekt NEZAHTEVEN

objekt z vplivi na okolje NE

parcelne številke
1309, 1361/2, 1362/3, 1363/1, 1363/3, 1363/4, 1369/1, 

1369/2, 1960/3 in 1964/6

oporni zid iz kamna v betonu, L=43,00m, H=0,70m-1,70m  

obloga brežine s kamnito zložbo, L=41,00m, H=1,65m  

oporni zid iz kamna v betonu, L=53,00m, H=1,45m-3,45m

kratek opis objekta

katastrska občina 155 Dobrna

Predvidena je izgradnja dveh opornih zidov iz kamna v 

betonu dolžine 43,00m in 53,00m z  vmesno oblogo 

brežine s kamnito zložbo v suho, L=41,00m. Zaledne talne 

vode se v temeljih zajamejo z drenažnimi PE cevmi DN160 

in skupaj z površinsko vodo iz ceste preko jaškov fi80 višine 

2,00m odvedejo do dna doline po PE ceveh DN400, 

L=100,00m, iztok pa zaščiti s podajnim predložjem. Na 

koncu opornega zidu 2 pa se talne vode pod cesto speljejo 

po PE ceveh DN250, L=6,00m

vrsta gradnje sanacija plazu

klasifikacija po CC-SI

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta
Rekonstrukcija ceste dolžine 200,00m, šir. 3,00m z 0,50m 

mulde oz. koritnice in 0,50m gramozirane bankine 

kratek opis objekta

155 Dobrna

vrsta gradnje sanacija ceste

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni 

drugje - oporni zidovi

zahtevnost objekta MANJ ZAHTEVEN OBJEKT

požarno zahteven objekt NEZAHTEVEN

objekt z vplivi na okolje NE

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

parcelne številke
1309, 1318/1, 1360, 1361/2, 1362/3, 1363/1, 1363/3, 

1363/4, 1374/2, 1377, 1369/1, 1369/2, 1960/3 in 1964/6

katastrska občina

imenovanje objekta

Na dolžini 200,00m se obnovi zgornji ustroj ceste z 0,30m 

debelim slojem  tampona in dvoslojnim asfaltom 5+3cm 

širine 3,00 m z asfaltno muldo oz. koritnico in gramozirano 

bankino širine 0,50 m.
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5.1  TEKSTUALNI DEL 

 
5.1.1 Tehnično poročilo 

5.1.1.1 Problematika 

Brežina nad cesto JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno se je pri hiši Lokovina 34a zaradi 

plazu že dalj časa posedala, v času obilnih padavin dne 03. 08. 2020 pa je še dodatno 

splazela, obenem pa se je cesta na daljšem odseku ponižala, na posameznih mestih je 

razpokal tudi zunanji rob asfalta. Plazenje se na obeh brežinah ob cesti odraža tudi v 

nagnjenih drevesih in poševni ograji na vrhu vkopne brežine. Ker zaradi neurejenega 

površinskega odvodnjavanja in zasute bankine padavinska voda sedaj močneje zamaka 

zgornji ustroj ceste ter s tem plazenje še povečuje, je treba čim prej z ustrezno 

dimenzioniranim opornim objektom podpreti vkopno brežino, zajeti tako talne kot 

površinske vode in jih odvesti do stabilnega terena dolvodno. Poleg tega je v celoti treba 

obnoviti zgornji ustroj ceste in jo po možnosti razširiti. 

Občinska komisija za ocenjevanje škode je dne 12. 08. 2020 poškodbe na lokalni cesti JP 

964751 Pod gradom-Videc-Srebotno izvedla oceno škode na gradbeno inženirskih objektih, 

ki jih je investitor z vlogo št.: 0052-21427705-05-0006 z dne 07. 12. 2020 prijavil tudi 

Sektorju za zmanjševanje posledic naravnih nesreč pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je 

škodo evidentiral pod številko AJDA 1170998. 

5.1.1.2   Opis obstoječega stanja 

Obravnavana lokalna cesta JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno je sicer asfaltirana, a 

ozka, širine do 3,00 m in povezuje več naselij na zahodnem delu občine Dobrna z občinskim 

središčem. Večinoma poteka po gričevnatem območju, ki ga prekrivajo njive, travniki in 

pašniki, strmejša pobočja in vrhove gričev ter jarke med njimi pa prekriva gozd. Geološko 

podlago zgornjega dela območja sestavlja peščenjak in peščeni lapor, na nižjih predelih pa se 

pojavlja pretežno glineno peščeni aluvij. 

Cesta tik pred plazovito vkopno brežino pri hiši Lokovina 34a ostro zavije levo v ožino med 

hišo z gospodarskim poslopjem na levi in travnatim pobočjem na desni strani, na kateri se 

nahaja tudi električni drog (glej sliko 2). Cesta je široka manj kot 3,00 m in je komaj dovolj 

široka za enosmerni promet in je tudi zelo nepregledna, še posebno v ovinku. Cestišče se je 

na krajšem odseku zaradi plazenja deloma že posedlo, asfalt pa razpokal. Tudi v nadaljevanju 

je cesta ozka, nepregledna s tem, da je vkopna brežina še bolj strma kot na začetku. 

 

Celotna nestabilna brežina nad cesto je porasla z raznim grmovjem, trto in sadnimi drevesi, 

ki pa so se z leti zaradi plazenja že precej nagnila, prav tako se podobno nagnjena drevesa 

nahajajo tudi na nasipu na drugi strani ceste. Na vrhu brežine se nahaja stanovanjska hiša 

Lokovina 29 z gospodarskimi poslopji, ki jo plaz pod njimi že ogroža.  
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5.1.1.3    Opis predvidenih del 

Za sanacijo in stabilizacijo terena nad cesto smo predvideli izgradnjo dveh opornih zidov iz 

kamna v betonu C20/25 dolžine 43,00 m in 53,00 m, vmes pa oblogo nižje, položnejše 

brežine s kamnito zložbo v suho.  

Prvi oporni zid pri hiši Lokovina 34a med P2+2m in P4+4m je nižji in smo ga zaradi možne 

razširitve preozke ceste zamaknili v vkopno brežino ter s tem podprli brežino nad tem delom 

ceste. Višina zidu nad robom razširjene ceste bo znašala od 0,70 m v profilu P2+2m do 

najvišje točke pri profilu P3, kjer bo zid visok 1,70 m. Dolvodno se bo oporni zid nato zniževal 

vse do konca do profila P4+3,5m, kjer bo visok le 1,47 m.  

Zid z naklonom prednjega lica 3 : 1 bo v kroni širok 0,50 m in bo imel temelje globine 1,00 m 

s spredaj razširjeno peto za 0,60 m. Naklon temeljnih tal širine od 1,27 m do 1,42 m bo 1 : 5 

zato, da se bo podporni zid s peto uprl v trdo podlago. Ker bo pri gradnji globino temeljev 

treba prilagoditi dejanski globini trde neprepustne podlage, mora temelje pregledati geolog 

– geomehanik oz. projektant, ki bo pregledal ustreznost sestave podlage, določil globino 

temeljev in predpisal morebitne dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti.  

 

Gradnja zidu se izvaja po kampadah od ovinka naprej s tem, da se spodkopana brežina takoj 

podpre z novim zidom. Na izkopano dno se vgradi podložni beton in začne strojno zlagati 

večje skale - lomljenec, ki se jih med seboj poveže z betonom C20/25. Zadnja stran temeljev 

se izvede kontaktno na podlago v naklonu 5 : 1 s tem, da se v dnu na zadnjem delu temeljev 

vgradi drenažna PE cev DN 160. Le - to se do 2/3 višine obbetonira tako, da bo zajela vse 

morebitne talne vode, ki bodo pritekle iz brežine. Drenažno cev se v temelje zidu na celotni 

dolžini do konca v P4+3,50m vgradi vzporedno s potekom nivelete ceste in zasuje z 

drenažnim filtrom 8-16 in 16-32 (0,25 m3/m), ki se ga v tanki plasti v zaledju vgradi tudi med 

izkopano zadnjo steno in zidom.  

Zid se nato pozida do vrha s tem, da morajo biti fuge med posameznimi kamni na prednjem 

licu čim ožje, globoke okoli 5 cm in jih je potrebno sproti obdelati ter po koncu gradnje 

zafugirati s cementno malto. Uporabi se lomljenec-apnenec premera od okoli 0,40 m do 0,80 

m, ki se ga v celoti obda z betonom C20/25. Razmerje kamna in betona je 60:40. V ta del zidu 

se na vsakih 3,00 m vgradi tudi odcednice iz kanalizacijskih PE cevi DN 110, ki bodo služile za 

odcejanje morebitnih zalednih voda iz zgornjega dela brežine in bodo zagotavljale 

zmanjšanje vodnega pritiska na oporni zid. Na vrhu se širok zid zoža in njegovo krono širine 

0,50 m v naklonu I =4,00 % nagne proti prednjemu licu.  

Pri gradnji zidu v območju profila P3 bo treba obstoječ električni drog začasno odstraniti in 

ga po koncu del postaviti na isto mesto za zidom ter drog v dnu vbetonirati v zid. Poleg tega 

se na krono zidu na medsebojni razdalji 2,00 m v vnaprej vgrajene kanalizacijske PE cevi DN 

110 dolžine 0,30 m vgradi tipske jeklene stebričke ograje višine 1,30 m in nanje pritrdi ter 

napne plastificirano varjeno mrežo višine 1,00 m.  
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Brežina nad vrhom zidu se na koncu zasuje, humuzira in zatravi. Ves preostali izkopan 

material za zid se sproti odvaža na stalno deponijo in vsakodnevno zid iz sprednje strani 

zasuje s kvalitetnejšim nekoherentnim izkopanim materialom ter ga utrdi v plasteh po 0,30 

m ter s tem omogoči prevoznost ceste izven delovnega časa.   

Na enak način kot prvi se izvede tudi drugi oporni zid med P6+5m in P9-2m dolžine 53,00 m 

s tem, da je ta zid višji in so temelji z drenažo na začetku nagnjeni nazaj proti znižanemu delu 

ceste med P4 in P6. Tudi ta zid bo zaradi preglednosti in razširitve zamaknjen v desno 

brežino. Višina zidu nad robom razširjene ceste bo tako znašala od 1,70 m v profilu P6+5m in 

se bo v nadaljevanju dvigala do najvišje točke v profilu P7+12m, kjer bo zid visok 3,45 m. 

Dolvodno se bo oporni zid nato zniževal vse do konca v profilu P9-2m, kjer bo visok le 1,45 

m. 

Zid se izvede na enak način kot prvi s tem, da so poleg večje višine zidu širši tudi temelji. 

Vzdolžni naklon temeljev in zaledne drenaže je zaradi naklona ceste na začetku na dolžini 

7,64 m še nagnjen nazaj proti sredini znižanega dela ceste, od P+12,64m naprej pa je cesta in 

z njo drenaža s padcem I =4,60 % nagnjena navzdol proti koncu zidu.  

Na koncu zidu zajeta talna voda spelje v kontrolni jašek iz betonske cevi ǿ 80 z betonskim 

pokrovom višine 2,00 m, iz katerega se nato po kanalizacijskih PE ceveh DN 250 na dolžini 

6,00 m spelje do stabilnega nasipa pod cesto. V ta jašek je možno speljati tudi omejeno 

količino padavinske vode iz ceste. 

 

Vmes med obema zidovoma pa smo predvideli podporo položnejše vkopne brežine s 

kamnito zložbo v suho v naklonu 1 : 1. Obloga brežine dolžine 41,00 m in višine 1,65 m nad 

robom ceste se izvede iz večjih skal - lomljenca apnenca dim. od 0,40 m do 0,80 m, ki morajo 

imeti vsaj eno ravno ploskev. Zložba se izvede tako, da se na izkopano podlago strojno vtisne 

večje skale, medprostore med njimi pa deloma strojno, deloma ročno zapolni z manjšimi 

kamni. Preostale fuge med kamni se na koncu ročno zapolni z zemljo in zatravi. Na vrhu 

zložbe se na vsake 2,00 m med kamne vgradi tipske jeklene stebričke ograje dolžine 1,50 m, 

ki se jih obbetonira in fiksira ter nanje pritrdi in napne plastificirano varjeno mrežo višine 

1,00 m. 

 

Med gradnjo obloge se v temeljih zložbe kot nadaljevanje izvedene drenaže izza obeh zidov 

za zajem talnih voda izvede drenaža iz PE cevi DN 160, ki se jih do 2/3 višine vgradi v podložni 

beton C12/15 in za zložbo zasuje z drenažnim filtrom. Naklon drenaže iz smeri prvega 

opornega zidu bo minimalen (I = 1,00 %) naklon drenažnih cevi v temelju obloge iz druge 

strani pa bo I = 3,20 %. Globino drenaže in temeljev zložbe je treba prilagoditi dejanski 

globini trde neprepustne osnove, ki jo mora med gradnjo določiti geolog – geomehanik oz. 

projektant. V primeru večje globine bo tudi na tem odseku treba zgraditi oporni zid z 

globokimi temelji, po potrebi tudi podporni zid pod cesto in obenem tudi poglobiti drenažni 

zajem talne vode. 

Zajeto vodo se na najnižjem mestu v P4a spelje v jašek iz dveh (ali več) betonskih cevi ǿ 80 z 

betonskim pokrovom, v katerem se bo zbirala drenažno zajeta voda za celotnim opornim 

zidom 1, za začetnem delu zidu 2 in za celotno kamnito zložbo. Jašek bo istočasno služil tudi 
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kot zbirni jašek za, na cesti in pobočju zajeto površinsko vodo. Te zajete talne in meteorne 

vode se pod cesto speljejo po prepustu iz kanalizacijskih PE ceveh DN 400, ki ga je zaradi 

zahteve lastnika zemljišča pod cesto treba podaljšati še pod celotnim travnikom do dna 

doline na skupni dolžini okoli 100,00 m. Na tej trasi se na primernem mestu na sredini v 

soglasju z lastnikom vgradi dodaten kontrolni jašek iz dveh betonskih cevi ǿ 80 z betonskim 

pokrovom. Na robu gozda se na vrhu jarka nato iztok iz cevovoda zaščiti z podajnim 

predložjem iz kamnite zložbe v suho (kamnometom) dolžine 3,00 m, s katerim se vodo 

razprši na večjo površino in predložje podpre s štirimi lesenimi piloti ǿ 15 dolžine 2,00 m.  
 

Po končani gradnji zidov, zložbe in odvodom zajete vode pa se izvede tudi rekonstrukcija 

tega odseka lokalne ceste JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno ceste z njegovo razširitvijo. 

Ker je bila trasa pred pričetkom projektiranja že določena ni bilo možno več v celoti 

upoštevati določb iz Pravilnika o projektiranju cest (Ur.l.RS 91/05, 26/06, 109/10 in 36/18 – v 

nadaljnjem besedilu Pravilnik) za dostopne lokalne ceste na hribovitem terenu, ampak smo 

se morali prilagoditi obstoječim razmeram. Čeprav je v skladu s četrtim odstavkom 28. člena 

Pravilnika, po katerem je za maloprometne ceste z PLDP ≤ 500 voz/dan za enosmeren ali 

dvosmeren promet z izogibališči dovoljena minimalna širina 3,50 m pa te ni bilo možno 

zagotoviti, ker bi preveč posegali v vkopno brežino (širjenje na nasipno brežino ni bilo 

predvideno). Širina ceste tako znaša 3,00 m, pri čemer smo v prvem ostrem ovinku cesto 

razširili navznoter za 0,50 m, povečanje radija v skladu s Pravilnikom pa zaradi objektov ni 

bilo možno. Poleg tega smo predvideli utrditev mulde/koritnice širine 0,50 m na enak način 

kot utrditev voziščne konstrukcije, zaradi česar jo je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena 

Pravilnika možno vključiti v vozišče. Na zunanjem robu ceste pa smo predvideli 0,50 m široko 

bankino. Prečni naklon je enoten in znaša I = 2,00 % navznoter, kjer smo ob zidu predvideli 

koritnico.   

Na začetku smo zaradi ostrega ovinka z radijem samo 7,00 m predvideli razširitev ceste, pri 

čemer bo vodo iz ceste treba speljati ob levem robu ceste mimo objektov do stabilnega 

treba v območju P4.  

 

Gradnja bo potekala ob popolni zapori ceste tako, da se izkopan material iz ceste naloži na 

kamion in odpelje na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. Najprej se na trajno deponijo 

odpelje asfalt, ki se ga odstrani v celotni širini ter na dolžini 200,00 m. Poleg tega se v skladu 

s projektiranimi višinami odstrani zgornji ustroj nasipa ceste v debelini okoli 0,30 m in prav 

tako odpelje na trajno deponijo.  

Nato se v debelini 0,30 m vgradi tamponski drobljenec TD 32 in utrdi do predpisane zbitosti 

Ev2 = 100Mp. Na tampon se na dolžini 200,00 m in širini 3,50 m (4,50 m na prvem ovinku) 

vgradi nosilno bitumizirano zmes AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5 cm ter obrabno zaporno 

plast AC 11 surf B50/70 A3 debeline 3 cm. Ob zidu se v celotni dolžini iz asfalta oblikuje 0,50 

m široka koritnica in zajete vode spelje v oba jaška ob cesti. Na srednjem odseku se ob 

kamniti zložbi izdela 0,50 m široka asfaltna mulda, ki mora biti globoka vsaj 5cm, prav tako 

pa se z asfaltno muldo na levem robu ceste od ovinka v P2 do konca poslopij v območju 

profila P4 zajame tudi vso meteorno vodo iz ceste. Na preostalem delu levega roba ceste se 

bankina v širini 0,50 m nasuje s peskom in utrdi. 
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5.1.1.4  Zaključek 

 

Dela se bodo izvajala na zemljiščih s parc. številkami 1309, 1318/1, 1360, 1361/2, 1362/3, 

1363/1, 1363/3, 1363/4, 1374/2, 1377, 1369/1, 1369/2, 1960/3 in 1964/6, ki so večinoma v 

privatni lasti, zaradi česar bo predhodno treba pridobiti notarsko overjena soglasja lastnikov 

navedenih zemljišč.  

Poleg tega bo pred pričetkom del treba pridobiti soglasje Elektro Celje, Telekoma Slovenije 

d.d. in občine Šmartno ob Paki. Obenem bo moral izvajalec ob začetku del pridobiti soglasje 

za delno in občasno popolno zaporo ceste ter postaviti zaporo z ustreznimi prometnimi znaki 

in urediti obvoz.  

 

Zaradi zaščite podtalnice na vrhu pobočja pripeljani stroji ne smejo izpuščati goriva, olj in 

maziv, kar je potrebno dokazati z ustreznimi certifikati pred njihovim dovozom na gradbišče. 

Poleg tega je potrebno zagotoviti, da se vsi stroji, prevozna sredstva in agregati z gorivom 

oskrbujejo na cesti izven območja gradnje, kjer se tudi podmazujejo. Ob cesti pa bo v skladu 

z Pravilnikom o ureditvi gradbišča potrebno postaviti tudi prenosni kemični WC in gradbiščno 

barako za nujni gradbeni material. Ves preostali gradbeni material, prenosno manjše ročno 

orodje in stroje pa se mora na gradbišče dostavljati sproti skupaj z gorivom in mazivi. Prav 

tako je izvajalec tudi dolžan vse gradbene odpadke in smeti sproti odvažati iz gradbišča ter 

zagotoviti deponijo za izkopan material. 
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5.2  GRAFIČNI DEL 

 

 

5.2.1 Lokacijski prikazi 

5.2.1.1 Pregledna karta    M   1 : 10 000 

5.2.1.2 Gradbena situacija   M   1 : 200 

5.2.1.3 Katastrska situacija   M   1 : 200 

5.2.2 Tehnični prikazi 

5.2.2.1 Podolžni prerez po osi ceste 1   M   1 : 100/100 

5.2.2.2 Podolžni prerez po osi ceste 2   M   1 : 100/100 

5.2.2.3 Prečni profili   M   1 : 100 

5.2.2.4 Tipični prerezi in detajli   M   1 : 50 

 

 



1.0 PREDDELA

1.1 PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA ter odstranitev po končanih delih

= 1,00 kos

1.2 POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE DELNE ZAPORE CESTE 
 SKUPAJ S POSTAVITVIJO ZNAKOV IN UREDITVIJO OBVOZA

= 30,00 dni

1.3 ZAKOLIČBA OBJEKTOV z zavarovanjem izven operativnega pasu
  

  = 4,00 ure

1.4 ZAKOLIČBA OSI CESTE Z ZAVAROVANJEM IZVEN OBMOČJA GRADNJE

= 200,00 m

1.5 PREČNI GRADBENI PROFILI - enostranski, dolžina do 3,00 m

oporni zid 1      = 3,00 kosi
kamnita zložba      = 3,00 kosi
oporni zid 2      = 3,00 kosi

       = 9,00 kosov
= 9,00 kosov

1.6 POSEK GRMOVJA, TRTE IN DROBNEGA DREVJA DO PREMERA fi 10 cm
z nakladanjem in odvozom na deponijo 

= 120,00 m2

1.7 POSEK DREVES deb. od fi 10 do fi 50 cm
z razrezom in deponiranjem tehničnega lesa ob cesti
ter nakladanjem in odvozom vej na deponijo 

= 8,00 kosov

1.8 IZKOP PANJEV DREVES deb. od fi 10 cm do fi 50 cm 

 = 8,00 kosov

1.9 ODSTRANITEV OBSTOJEČE MREŽNE OGRAJE NA ROBU VKOPNE BREŽINE 
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom za deponiranje 

= 130,00 m

5.1.2     Izračuni

5.1.2.1  Predizmere

izkop na brežini nad cesto, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo
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1.10 ODREZ ASFALTA S KROŽNO ŽAGO

= 16,00 m

1.11 IZKOP IN ODVOZ OBSTOJEČEGA ASFALTA NA ZAČASNO DEPONIJO
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom za deponiranje 

obstoječi asfalt na cesti 12,00 m x 4,00 m   = 48,00 m2
obstoječi asfalt na cesti 188,00 m x 3,00 m   = 564,00 m2

612,00 m2
= 612,00 m2

1.12 ZAČASEN ODKLOP IN ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA
ELEKTRIČNEGA DROGA Z DEPONIRANJEM V ČASU GRADNJE
S PONOVNO POSTAVITVIJO PO KONCU IZGRADNJE ZIDU  
 = ocena  

2.0 ZEMELJSKA DELA

2.1 STROJNI IZKOP ZA TEMELJE OBJEKTOV
izkopni material II. do IV. kat. z odvozom na  
stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec  

ves izkopan material za zid in zložbo - glej tabelo 1 = 713,55 m3
= 714,00 m3

2.2

izkop za odvod vode 95,00 m x 1,70 m3/m = 161,50 m3
izkop za podajno predložje 3,00 m x 1,00 m3/m = 3,00 m3

164,50 m3
= 165,00 m3

2.3

stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec  

ves zgornji ustroj ceste - glej tabelo 2 = 234,00 m3
izkop prepusta v cesti 6,00 m x 2,40 m3/m x 2 = 28,80 m3

262,80 m3
= 263,00 m3

2.4 STROJNI ZASIP S KAMNITIM MATERIALOM
pred zidom z dovozom iz začasne deponije
in utrjevanjem v plasteh po 0,30m

zasip pred zidovoma 43,00 m x 0,25 m3/m = 10,75 m3
53,00 m x 0,25 m3/m = 13,25 m3

izkopni material II. - III. kat. z odvozom na 
STROJNI IZKOP ZGORNJEGA USTROJA CESTE

KANALSKI IZKOP ZA ODVOD VODE
izkopni material II. - III. kat. z odmetom v dolžini ročice bagra 
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zasip obeh prepustov 6,00 m x 2,20 m3/m x 2 = 26,40 m3
50,40 m3

= 50,00 m3

2.5 STROJNI ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
zasip na nasipni in na vrhu vkopne brežine 

ves izkop za odvod vode 95,00 m x 1,70 m3/m = 161,50 m3
zasip zidov in zložbe 43,00 m x 0,15 m3/m = 6,45 m3

41,00 m x 0,40 m3/m = 16,40 m3
53,00 m x 0,25 m3/m = 13,25 m3

197,60 m3
= 198,00 m3

2.6 FUGIRANJE KAMNITE ZLOŽBE  Z ZEMLJO

zapolnitev fug z zemljo 41,00 m x 2,00 m = 82,00 m2
  = 82,00 m2

2.7 PLANIRANJE - poševne površine, strojno 60%, ročno 40%

planiranje travnika na trasi odvoda vode      = 500,00 m2
na vrhu brežine nad zidovoma in zložbo      = 360,00 m2
nasip pod cesto        = 160,00 m2

= 1.020,00 m2
  = 1020,00 m2

2.8 UREDITEV IN PLANIRANJE PLANUMA CESTE PRED NASIPAVANJEM

ves asfalt - glej tabelo 5 = 681,80 m2
  = 682,00 m2

3.0 ZIDARSKA DELA

3.1 ZID IZ KAMNA V BETONU C20/25
dobava kamna in betona, prevoz, premet, strojno - ročno zidanje
kamen  s premerom nad 0,40m mora biti brez razpok z vsaj
eno ravno ploskvijo, fuge med kamni se globoko zafugira z betonom

oporna zidova - glej tabelo 3     = 335,73 m3
 336,00 m3

3.2 ČIŠČENJE STIKOV IN FUGIRANJE s cementno malto
dobava cementa in mivke, prevoz, fugiranje

fugiranje prednjih lic zidov 43,00 m x 1,60 m = 68,80 m2
53,00 m x 2,60 m = 137,80 m2

206,60 m2
  = 207,00 m2
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4.0 ZAVAROVALNA DELA

4.1 KAMNITA ZLOŽBA V SUHO ZA OBLOGO VKOPNE BREŽINE
dobava kamna, prevoz, strojno vgrajevanje na brežini v nagibu 1 : 1
kamen  s premerom nad 0,40m mora biti brez razpok z vsaj
eno ravno ploskvijo, fuge med kamni se zafugira z zemljo

za zložbo ob cesti 40,00 m x 2,40 m3/m = 96,00 m3
za podajno predložje 3,00 m x 0,80 m3/m = 2,40 m3

98,40 m3
 99,00 m3

4.2 LESENI PILOTI premera 15 cm, dolžine 2,00 m
iz olupljenih borovih ali macesnovih oblic z dovozom, šiljenjem in vgradnjo

za podporo podajnega predložja = 4,00 kosi

5.0 ODVODNJAVANJE

5.1 KANALIZACIJSKE PEHD CEVI DN 110 ZA ODCEDNICE
dobava, prevoz, vgrajevanje v zid

v opornem zidu 1   1,00 m x 12 = 12,00 m
v opornem zidu 2- spodnja vrsta   1,20 m x 14 = 16,80 m
v opornem zidu 2- zgornja vrsta   1,10 m x 8 = 8,80 m
za stebre ograje v kroni zidu 1 na 2,00m  0,30 m x 23 = 6,90 m
za stebre ograje v kroni zidu 2 na 2,00m  0,30 m x 28 = 8,40 m

52,90 m
= 53,00 m

5.2 DRENAŽNE PEHD CEVI DN 160 ZA ZAJEM ZALEDNIH VODA
 dobava, prevoz, vgrajevanje za zid

za opornim zidom 1 43,00 m
za zložbo 40,00 m
za opornim zidom 2 53,00 m

136,00 m
= 136,00 m

5.3 KANALIZACIJSKE PE CEVI DN 400 ZA PREPUST POD CESTO
 dobava, prevoz, vgrajevanje od jaška fi80 pod cesto

= 6,00 m

5.4 KANALIZACIJSKE PE CEVI DN 400 ZA ODVOD VODE 
 dobava, prevoz, vgrajevanje od jaška fi80 pod cesto do dna doline

= 100,00 m
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5.5 JAŠEK IZ BETONSKIH CEVI fi80 Z BETONSKIM POKROVOM, H=2,00m
 dobava, prevoz, vgrajevanje na podložni beton C12/15 s priklopi

= 3,00 kosi

5.6 DRENAŽN I FILTER 16 - 32
 dobava, prevoz, vgrajevanje v temeljih zidu

v temeljih zidov in zložbe 43,00 m x 0,25 m3/m = 10,75 m3
41,00 m x 0,50 m3/m = 20,50 m3
53,00 m x 0,25 m3/m = 13,25 m3

44,50 m3
= 45,00 m3

 
6.0 ZAKLJUČNA DELA

6.1 IZDELAVA ZGORNJEGA USTROJA CESTE
IZ UTRJENEGA TAMPONSKEGA DROBLJENCA TD 32
s planiranjem in valjanjem do predpisane zbitosti Ev2 = 100Mp

ves tampon - glej tabelo 4 = 233,00 m3
= 233,00 m3

6.2

ves asfalt - glej tabelo 5 = 681,80 m2
= 682,00 m2

6.3

ves asfalt - glej tabelo 5 = 681,80 m2
= 682,00 m2

6.4 DODATEK ZA IZDELAVO ASFALTNE MULDE IN KORITNICE ŠIRINE 0,50m

med P2 in P4 - levo 35,00 m
pred opornim zidom 1 43,00 m
pred zložbo 40,00 m
pred opornim zidom 2 53,00 m

171,00 m
= 171,00 m

6.5 ZATESNITEV STIKA MED NOVIM IN STARIM ASFALTOM
Z BITUMENSKIM TESNILNIM TRAKOM

= 16,00 m

IZDELAVA OBRABNOZAPORNE PLASTI BITUMENSKEGA BETONA 

iz karbonatnih in silikatnih kamenin, razred zmesi kamnitih zrn 

Z2, AC 11 surf B50/70 A3 v deb. 3 cm

IZDELAVA NOSILNE PLASTI BITUMINIZIRANE ZMESI AC 22 

base B50/70 A3 v  deb. 5 cm 
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6.6 GRAMOZIRANJE BANKINE šir. 0,50m
 dobava peska 0-16, prevoz, nasipavanje, utrditev

= 146,00 m

6.7 PLASTIFICIRANA VARJENA MREŽNA OGRAJA višine 1,00m
 dobava, prevoz, vgradnja stebrov v krono zidu in na oblogo, montaža

= 140,00 m

6.8 ZATRAVITEV - ročno posejanje poševnih površin
na nehumuzirani površini, z dodatkom umetnega gnojila + nega

= 1.020,00 m2

7.0 TUJA DELA

7.1 GEOMEHANSKI NADZOR

= 12,00 ur

7.2 PROJEKTANTSKI NADZOR

= 24,00 ur

7.3 IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL

= 1,00 kos
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PREDIZMERE IZKOPA, ZIDU IN TAMPONA
Tabela 1:

 IZKOP ZA TEMELJE OPORNEGA ZIDU, ZLOŽBE IN DELA CESTE
št. profila ploščina m2 razdalja vsebina

posamezna povprečna m m3
zid 1    
P2+2m 2,40                

3,45               19,00                65,55               
P3 4,50                

4,75               20,00                95,00               
P4 5,00                

4,75               3,50                  16,63               
P4+3,5m 4,50                
zložba 4,30                

4,25               16,50                70,13               
P5 4,20                

4,25               20,00                85,00               
P6 4,30                

4,35               5,00                  21,75               
P6+5m 4,40                
zid 2 6,00                
 6,80               15,00                102,00            
P7 7,60                

7,70               20,00                154,00            
P8 7,80                

5,75               18,00                103,50            
P9-2m 3,70                
S K U P A J 137,00             713,55            
Z A O K R O Ž E N O 714,00            

Tabela 2:
 IZKOP ZGORNJEGA USTROJA CESTE

št. profila ploščina m2 razdalja vsebina
posamezna povprečna m m3

P1 1,30                
1,30               20,00                26,00               

P2 1,30                
1,40               2,00                  2,80                 

P2+2m 1,50                
 1,00                

0,95               18,00                17,10               
P3 0,90                

0,90               20,00                18,00               
P4 0,90                

1,05               20,00                21,00               
P5 1,20                

1,23               20,00                24,50               
P6 1,25                

1,23               20,00                24,50               
P7 1,20                
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1,05               20,00                21,00               
P8 0,90                

0,95               18,00                17,10               
P9-2m 1,00                
 2,50                

2,50               2,00                  5,00                 
P9 2,50                

1,60               20,00                32,00               
P10 2,20                

1,25               20,00                25,00               
P11 1,60                
S K U P A J 200,00             234,00            
Z A O K R O Ž E N O 234,00            

Tabela 3:
 ZID IZ KAMNA V BETONU

št. profila ploščina m2 razdalja vsebina
posamezna povprečna m m3

zid 1    
P2+2m 1,80                

2,30               19,50                44,85               
P3 2,80                

2,80               20,00                56,00               
P4 2,80                

3,65               3,50                  12,78               
P4+3,5m 4,50                
zid 2 3,00                 
 3,90               15,00                58,50               
P7 4,80                

4,85               20,00                97,00               
P8 4,90                

3,70               18,00                66,60               
P9-2m 2,50                
S K U P A J 96,00               335,73            
Z A O K R O Ž E N O 336,00            

Tabela 4:
 TAMPON

št. profila ploščina m2 razdalja vsebina
posamezna povprečna m m3

P1 1,20                
1,30               20,00                26,00               

P2 1,40                
1,45               2,00                  2,90                 

P2+2m 1,50                
 1,20                

1,15               18,00                20,70               
P3 1,10                

1,10               20,00                22,00               
P4 1,10                

1,15               20,00                23,00               
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P5 1,20                
1,20               20,00                24,00               

P6 1,20                
1,15               20,00                23,00               

P7 1,10                
1,10               20,00                22,00               

P8 1,10                
1,10               18,00                19,80               

P9-2m 1,10                
 1,30                

1,30               2,00                  2,60                 
P9 1,30                

1,20               20,00                24,00               
P10 1,30                

1,15               20,00                23,00               
P11 1,20                
S K U P A J 200,00             233,00            
Z A O K R O Ž E N O 233,00            

Tabela 5:
 ASFALTIRANJE

št. profila širina ceste m razdalja vsebina
posamezna povprečna m m2

P1 3,90                
4,20               20,00                84,00               

P2 4,50                
4,50               2,00                  9,00                 

P2+2m 4,50                
 3,40                

3,40               18,00                61,20               
P3 3,40                

3,40               20,00                68,00               
P4 3,40                

3,60               20,00                72,00               
P5 3,80                

3,80               20,00                76,00               
P6 3,80                

2,50               20,00                50,00               
P7 1,20                

2,30               20,00                46,00               
P8 3,40                

3,40               18,00                61,20               
P9-2m 3,40                
 4,00                

4,00               2,00                  8,00                 
P9 4,00                

3,70               20,00                74,00               
P10 4,00                

3,62               20,00                72,40               
P11 3,84                
S K U P A J 200,00             681,80            
Z A O K R O Ž E N O 682,00            
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5.1.2.2  Projektantski predračun

1.0 PREDDELA

1.1 PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA ter odstranitev po končanih delih

1,00 kos x 300,00 € = 300,00 €

1.2 POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE DELNE ZAPORE CESTE 
 SKUPAJ S POSTAVITVIJO ZNAKOV IN UREDITVIJO OBVOZA

30,00 dni x 45,00 € = 1.350,00 €

1.3 ZAKOLIČBA OBJEKTOV z zavarovanjem izven operativnega pasu

4,00 ur x 30,00 € = 120,00 €

1.4 ZAKOLIČBA OSI CESTE Z ZAVAROVANJEM IZVEN OBMOČJA GRADNJE

200,00 m x 1,00 € = 200,00 €

1.5 PREČNI GRADBENI PROFILI - enostranski, dolžina do 3,00 m

9,00 kosov x 17,00 € = 153,00 €

1.6 POSEK GRMOVJA, TRTE IN DROBNEGA DREVJA DO PREMERA fi 10 cm
z nakladanjem in odvozom na deponijo 

120,00 m2 x 5,00 € = 600,00 €

1.7 POSEK DREVES deb. od fi 10 do fi 50 cm
z razrezom in deponiranjem tehničnega lesa ob cesti
ter nakladanjem in odvozom vej na deponijo 

8,00 kosov x 36,00 € = 288,00 €

1.8 IZKOP PANJEV DREVES deb. od fi 10 cm do fi 50 cm 

8,00 kosov x 45,00 € = 360,00 €

1.9 ODSTRANITEV OBSTOJEČE MREŽNE OGRAJE NA ROBU VKOPNE BREŽINE 
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom za deponiranje 

130,00 m x 3,00 € = 390,00 €

1.10 ODREZ ASFALTA S KROŽNO ŽAGO

izkop na brežini nad cesto, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo
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16,00 m x 3,00 € = 48,00 €

1.11 IZKOP IN ODVOZ OBSTOJEČEGA ASFALTA NA ZAČASNO DEPONIJO
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom za deponiranje 

612,00 m2 x 12,00 € = 7.344,00 €

1.12 ZAČASEN ODKLOP IN ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA
ELEKTRIČNEGA DROGA Z DEPONIRANJEM V ČASU GRADNJE
S PONOVNO POSTAVITVIJO PO KONCU IZGRADNJE ZIDU

Po računu upravljavca - ocena      = 500,00 €
Skupaj preddela   11.653,00 €

2.0 ZEMELJSKA DELA

2.1 STROJNI IZKOP ZA TEMELJE OBJEKTOV
izkopni material II. do IV. kat. z odvozom na  
stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec  

714,00 m3 x 8,40 € = 5.997,60 €

2.2

165,00 m3 x 3,60 € = 594,00 €

2.3

stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec  

263,00 m3 x 7,20 € = 1.893,60 €

2.4 STROJNI ZASIP S KAMNITIM MATERIALOM
pred zidom z dovozom iz začasne deponije
in utrjevanjem v plasteh po 0,30m

50,00 m3 x 10,00 € = 500,00 €

2.5 STROJNI ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM
zasip na nasipni in na vrhu vkopne brežine 

198,00 m3 x 3,20 € = 633,60 €

2.6 FUGIRANJE KAMNITE ZLOŽBE  Z ZEMLJO

82,00 m2 x 15,00 € = 1.230,00 €

STROJNI IZKOP ZGORNJEGA USTROJA CESTE
izkopni material II. - III. kat. z odvozom na 

KANALSKI IZKOP ZA ODVOD VODE
izkopni material II. - III. kat. z odmetom v dolžini ročice bagra 
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2.7 PLANIRANJE - poševne površine, strojno 60%, ročno 40%

1.020,00 m2 x 0,80 € = 816,00 €

2.8 UREDITEV IN PLANIRANJE PLANUMA CESTE PRED NASIPAVANJEM

682,00 m2 x 1,00 € = 682,00 €
Skupaj zemeljska dela   12.346,80 €

3.0 ZIDARSKA DELA

3.1 ZID IZ KAMNA V BETONU C20/25
dobava kamna in betona, prevoz, strojno - ročno zidanje
kamen  s premerom nad 0,40m mora biti brez razpok z vsaj
eno ravno ploskvijo, fuge med kamni se globoko zafugira z betonom

336,00 m3 x 88,00 € = 29.568,00 €

3.2 ČIŠČENJE STIKOV IN FUGIRANJE s cementno malto
dobava cementa in mivke, prevoz, fugiranje

207,00 m2 x 12,00 € = 2.484,00 €
32.052,00 €

4.0 ZAVAROVALNA DELA

4.1 KAMNITA ZLOŽBA V SUHO ZA OBLOGO VKOPNE BREŽINE
dobava kamna, prevoz, strojno vgrajevanje na brežini v nagibu 1 : 1
kamen  s premerom nad 0,40m mora biti brez razpok z vsaj
eno ravno ploskvijo, fuge med kamni se zafugira z zemljo

99,00 m3 x 55,00 € = 5.445,00 €

4.2 LESENI PILOTI premera 15 cm, dolžine 2,00 m
iz olupljenih borovih ali macesnovih oblic z dovozom, šiljenjem in vgradnjo

4,00 kosi x 24,00 € = 96,00 €
5.541,00 €

5.0 ODVODNJAVANJE

5.1 KANALIZACIJSKE PE CEVI DN 110 ZA ODCEDNICE
dobava, prevoz, vgrajevanje v zid

53,00 m x 15,00 € = 795,00 €

5.2 DRENAŽNE PE CEVI DN 160 ZA ZAJEM ZALEDNIH VODA
 dobava, prevoz, vgrajevanje za zid

Skupaj zidarska dela 

Skupaj zavarovalna dela 
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136,00 m x 23,00 € = 3.128,00 €

5.3 KANALIZACIJSKE PE CEVI DN 250 ZA PREPUST POD CESTO
 dobava, prevoz, vgrajevanje od jaška fi80 pod cesto

6,00 m x 38,00 € = 228,00 €

5.4 KANALIZACIJSKE PE CEVI DN 400 ZA ODVOD VODE 
 dobava, prevoz, vgrajevanje od jaška fi80 pod cesto do dna doline

100,00 m x 56,00 € = 5.600,00 €

5.5 JAŠEK IZ BETONSKIH CEVI fi80 Z BETONSKIM POKROVOM, H=2,00m
 dobava, prevoz, vgrajevanje na podložni beton C12/15 s priklopi

3,00 kosi x 225,00 € = 675,00 €

5.6 DRENAŽN I FILTER 16 - 32
 dobava, prevoz, vgrajevanje v temeljih zidu

45,00 m3 x 24,00 € = 1.080,00 €
11.506,00 €

6.0 ZAKLJUČNA DELA

6.1 IZDELAVA ZGORNJEGA USTROJA CESTE
IZ UTRJENEGA TAMPONSKEGA DROBLJENCA TD 32

233,00 m3 x 24,00 € = 5.592,00 €

6.2

682,00 m2 x 15,00 € = 10.230,00 €

6.3

682,00 m2 x 13,00 € = 8.866,00 €

6.4 DODATEK ZA IZDELAVO ASFALTNE MULDE IN KORITNICE ŠIRINE 0,50m

171,00 m x 3,00 € = 513,00 €

6.5 ZATESNITEV STIKA MED NOVIM IN STARIM ASFALTOM
Z BITUMENSKIM TESNILNIM TRAKOM

Skupaj odvodnjavanje 

IZDELAVA NOSILNE PLASTI BITUMINIZIRANE ZMESI AC 22 

base B50/70 A3 v  deb. 5 cm 

IZDELAVA OBRABNOZAPORNE PLASTI BITUMENSKEGA BETONA iz 

karbonatnih in silikatnih kamenin, razred zmesi kamnitih zrn Z2, AC 

11 surf B50/70 A3 v deb. 3 cm
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16,00 m x 3,00 € = 48,00 €

6.6 GRAMOZIRANJE BANKINE šir. 0,50m
 dobava peska 0-16, prevoz, nasipavanje, utrditev

146,00 m x 1,80 € = 262,80 €

6.7 PLASTIFICIRANA VARJENA MREŽNA OGRAJA višine 1,00m
 dobava, prevoz, vgradnja stebrov v krono zidu in na oblogo, montaža

140,00 m x 18,00 € = 2.520,00 €

6.8 ZATRAVITEV - ročno posejanje poševnih površin
na nehumuzirani površini, z dodatkom umetnega gnojila + nega

1.020,00 m2 x 0,50 € = 510,00 €
28.541,80 €

7.0 TUJA DELA

7.1 GEOMEHANSKI NADZOR

12,00 ur x 45,00 € = 540,00 €

7.2 PROJEKTANTSKI NADZOR

24,00 ur x 45,00 € = 1.080,00 €

7.3 IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL

1,00 kos x 1.500,00 € = 1.500,00 €
3.120,00 €

REKAPITULACIJA

1.0 PREDDELA   11.653,00 €
2.0 ZEMELJSKA DELA    12.346,80 €
3.0 ZIDARSKA DELA    32.052,00 €
4.0 ZAVAROVALNA DELA 5.541,00 €
5.0 ODVODNJAVANJE 32.052,00 €
6.0 ZAKLJUČNA DELA 28.541,80 €
7.0 TUJA  DELA 3.120,00 €

VSE SKUPAJ    125.306,60 €
NEPREDVIDENA DELA (10,00 %) 12.530,66 €
OSNOVA ZA DDV 137.837,26 €

30.324,20 €
VSI USADI SKUPAJ Z DDV 168.161,46 €

Skupaj tuja dela 

DAVEK NA DODANO VREDNOST (22,00%)

Skupaj zaključna dela 
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5.3 FOTODOKUMENTACIJA 

 

 
Slika 1: Pogled na zaradi plazu ponižano cesto JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno 

 
Slika 2: Pogled na zožano cesto JP 964751 Pod gradom-Videc-Srebotno za hišo Lokovina 34a 


