
 

 
TEHNIČNO POROČILO 
 
 
Lokalna cesta LC 440701 Makole – Jelovec – Krasna se začne v naselju Makole na križišču z 
LC 440501 Makole – Sv. Ana – Stoperce in konča v naselju Krasna na križišču z LC 440461 
Novake – Studenice. Dolga je 5.954 m1, od tega poteka v dolžini 3.496 m1 po območju 
Občine Poljčane. 
Javna pot JP 942021 Krasna – Turin se začne v Hrastovcu pod Bočem na križišču z LC 
440701 Makole – Jelovec – Krasna in konča pri objektu na naslovu Hrastovec pod Bočem 53. 
Dolga je 873 m1. 
 
Območje rekonstrukcije lokalne ceste se nahaja izven območja poselitve. Začetek obdelave se 
nahaja pri zadnjem stanovanjskem objektu (Krasna 14), nato pa se cesta začne vzpenjati v 
območje gozda kjer se na desni strani (gledano v smeri stacionaže) ceste nahaja obstoječ 
potok, na levi pa obstoječ jarek in vkopana brežina v gozd. Na začetku trase je potok na desni 
strani tik ob cesti (v dolžini cca 100m), v nadaljevanju pa se umakne od ceste, na tem delu je 
brežina visoka in nestabilna. V zadnjem delu oziroma tik pred križiščem z javno potjo JP 
942021, kjer lokalna cesta ostro zavije levo je potok že izven koridorja obstoječe ceste. Na 
levi strani se vse od začetka do konca nahaja zemeljski jarek. 
Obstoječa cesta je v asfaltni izvedbi širine cca 2,50m, z obojestranskima bankinama pa 3,5m. 
Obstoječe vozišče je dotrajano in v zelo slabem stanju, po celotni dolžini se nahajajo mrežaste 
razpoke.  Odvodnjavanje cestišča je urejeno disperzno, z zemeljskimi jarki in prepusti pod 
cesto in odtoki v obstoječ potok. 
Takoj za križiščem z lokalno cesto LC 440701 se začne območje rekonstrukcije javne poti JP 
942021, dejansko pa lahko rečemo, da je javna pot nadaljevanje lokalne ceste, saj je sedaj tudi 
prednostna. Območje rekonstrukcije zajema redko poselitev, saj se ob sami trasi nahaja le en 
stanovanjski objekt, drvarnica in kapelica. Ob desni strani javne poti se vzdolž celotne ceste 
nahaja obstoječ potok, na levi pa vkopana brežina, iz katere vsa površinska voda 
nekontrolirano steče po cestišču na drugo stran v potok. Na koncu meje obdelave se na levi 
strani nahaja kapelica sv. Barbare (EŠD 20196). 
Obstoječa cesta je v asfaltni izvedbi širine cca. 270 cm, vključno z obojestranskima 
bankinama pa 370 cm. Obstoječe vozišče je dotrajano in v zelo slabem stanju, po celotni 
dolžini se nahajajo mrežaste razpoke. 
 Odvodnjavanje cestišča je urejeno disperzno, z zemeljskimi jarki in prepusti pod cesto in 
odtoki v obstoječ potok. Na območju kapelice se voda pobira v asfaltno muldo, nato pa se 
izteka v zemeljski jarek 
 
PREDVIDENA UREDITEV 
 
Lokalna cesta LC 440701 Makole – Jelovec - Krasna 
Predvidena je rekonstrukcija ureditev v dolžini 308m, karakteristični prečni profil pa zajema: 

- Asfaltno vozišče  1x 3,50m 
- Obojestranski bankini širine 2x 0,50m 

Skupna širina tako znaša 5,00m, kar velja za malo prometno cesto. 
Na desni strani, kjer posegamo v obstoječ potok se predvidi utrditev brežine potoka s 
kamnito oblogo. 
Odvodnjavanje cestišča se uredi disperzno, z iztokom preko bankine v obstoječ potok. Na 
vkopni strani ceste  se predvidi zemeljski jarek, ki se na koncu preko prepusta pod cesto 
izteka v obstoječ potok. 
 
 



 

Javna pot JP 942012 Krasna – Turin 
Predvidena je rekonstrukcija ureditev v dolžini 209m, karakteristični prečni profil pa zajema: 

- Asfaltno vozišče  1x 3,50m 
- Enostranska bankina  širine 1x 0,50m 
- Enostranska asfaltna mulda širine 1x0,50m 

Skupna širina tako znaša 4,50m, kar velja za malo prometno cesto. 
Na desni strani, kjer posegamo v obstoječ potok se predvidi utrditev brežine potoka s kamnito 
oblogo. 
Odvodnjavanje cestišča je urejeno disperzno, z iztokom preko bankine v obstoječ potok. Na 
vkopni strani ceste pa se predvidi asfaltna mulda, od koder se voda izteka v požiralnike, nato 
pa preko cevi pod cesto v potok.  


