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PREDSTAVITEV PROJEKTA GRADNJE KOMUNALNE IN PROMETNE 

INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POLJA 
ob sanitarnem kanalu SP1  

 

Spoštovani! 

 

Kot mejaša lokalnih cest na območju vasi Polje, smo vas, od izrisa projektnih rešitev v l. 2009 

dalje, seznanjali z relevantnimi aktivnostmi Občine Vodice pri projektu celovite komunalne 

ureditve v skupni dolžini cca 670 m.  

  

SANITARNA KANALIZACIJA: 

Gradnja sanitarne kanalizacije na glavni ulici skozi vas Polje je del medobčinskega EU 

kohezijskega projekta »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah 

Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«. Na območju 

občine Vodice je dela prevzel podizvajalec CGP d.d. Novo mesto (kontaktna oseba: Andrej Perić, 

tel. (07) 39 42 700) s kooperanti; nadzor pa zagotavlja družba DRI upravljanje investicij d.o.o., s 

partnerjem PROJEKT d.d. Nova Gorica. 

 

METEORNA KANALIZACIJA, VODOVOD, JAVNA RAZSVETLJAVA, CESTA s pločnikom: 

Za izvedbo preostale prometne in komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, vodovod s 

hidrantnim omrežjem, javna razsvetljava, vozišče s pločnikom), kot tudi gradnjo sanitarne 

kanalizacije na stranskih odsekih v vasi Polje, je bila po izvedenem javnem razpisu sklenjena 

pogodba s partnerskim konzorcijem podjetij HNG d.o.o., Mengeš (vodilni partner; kontaktna 

oseba: Toni Jenko; tel. (08) 205 80 28), NIVIG d.o.o., Šoštanj (partner) in PZG d.o.o., Ljubljana 

(partner); sodeluje tudi podizvajalec CMC GROUP d.o.o., Logatec. Nadzor bo izvajalo podjetje 

PROJEKT d.d. Nova Gorica (kontaktna oseba: Oton Zuljan; tel. (05) 338 00 00). 

 

VODOVODNI PRIKLJUČKI, TELEKOMUNIKACIJE (optika) in PLINOVOD: 

Pri gradnji bo z obnovo vodovodnih hišnih priključkov ter gradnjo sektorskega merilnega jaška 

sodelovalo domače JP Komunala Vodice, d.o.o. (tel. (01) 833 25 00; sprejemna@jpk-vodice.si), z 

izvedbo kabelske kanalizacije za telekomunikacijsko (optično) omrežje Telekom Slovenije d.d. 

(njihovi predstavniki bodo z lastniki zemljišč pravočasno stopili v stik; kontaktna oseba za izvedbo 

odcepov: Bojan Orehek, tel. 01 500 61 15, bojan.orehek@telekom.si) ter v zelo omejenem obsegu 

(prehodi / preboji čez cesto) Elektro Ljubljana d.d.. Širitve plinovodnega omrežja na območju Polja 

koncesionar Petrol d.d. Ljubljana zaradi slabega odziva potencialnih uporabnikov žal ne načrtuje. 

 

Gradnja na območju stranskih odcepov se bo pričela predvidoma v septembru ter potekala 

predvidoma do konca jesenskih mesecev 2019. Gradnja na območju glavne ulice bo potekala 

spomladi 2020 (najprej izvedba sanitarne kanalizacije, zatem preostala infrastruktura). Sledila bo 

izvedba končnih voziščnih konstrukcij in pločnika.  

 

Dela bodo potekala po manjših odsekih, tako da bo dostopnost z običajnimi vozili do posameznih 

objektov v največji meri vseskozi zagotovljena, z izjemo dnevnih del od cca 7 h do cca 18 h, ko 

bosta do 2 objekta na vsaki strani ceste (skupaj do 4 objekti, na dolžini cca 50 m) občasno 

nedostopni – lastnike objektov bo izvajalec s tem ažurno prehodno seznanjal. Zapore cest in 

obvozi bodo sproti ustrezno označeni in urejeni. 
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Po izvedbi vseh del bomo izvedli geodetke odmere ter po pridobitvi pravnomočnih parcelacijskih 

odločb s strani pristojne pisarne Geodetske uprave RS pristopili k urejanju zemljiško-knjižnih zadev 

(odkup robnih zemljišč, kjer bo vzpostavljeno vozišče oz. pločnik).  

 

Z vsemi relevantnimi informacijami bodo občani seznanjeni preko javnih medijev (občinska spletna 

in FB stran) ter v neposrednem obveščanju (informacije, ki se tičejo zgolj posameznih lastnikov 

objektov ob trasi). 

 

Verjamemo, da podpirate projekt prepotrebne prometne in komunalne ureditve vašega območja ter 

da se bomo po zaključku del vsi skupaj zadovoljni srečali. Do tedaj pa se priporočamo in vas 

prosimo za strpnost ter razumevanje.  
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Celovita rekonstrukcija komunalne in prometne infrastrukture (s pločnikom za pešce ob glavni 

cesti) v dolžini cca 670 m. 


